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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :  คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร 
       และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
 

หมวดที่   1  ขอมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
 รหัส  : 25501571103159 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต   

      ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Thai Traditional Medicine Program    
 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
      ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  การแพทยแผนไทยบัณฑิต   

  ชื่อยอ :  พท.บ.  
      ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of  Thai  Traditional  Medicine  

ชื่อยอ :  B.TM.  
 

3.  วิชาเอก    
  ไมมี 
 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
  ไมนอยกวา  133  หนวยกิต     
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
  หลกัสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
 5.2 ภาษาท่ีใช    
  จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย 
 5.3 การรับเขาศึกษา  
  รับนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได 
 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน   
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดยะลา   
 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
       6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
       6.2 เริ่มใชในภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2560  เปนตนไป 
       6.3 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร  เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตร 
 ตอสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 
      6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการกลั่นกรอง 

ในคราวการประชุม ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
       6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวการประชุม ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2559 
       6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
 ในคราวการประชุม ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา  
2562   
 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. ประกอบโรคศิลปะและเปดสถานประกอบการแพทยแผนไทย 
 2. ประกอบวิชาชีพสวนตัวและเขาทํางานในหนวยงานของรัฐ   
 3. ปฏิบัติงานในหนวยงานเอกชน  
 

9.  ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร    
 

ช่ือ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 

1. นางสาวกนกกร  มอหะหมดั* 
    อาจารย 
 

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) 
วท.บ. (การแพทยแผนไทยประยุกต)             
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

2554 
2549 

2. นายชัยณรงค  ชูทอง* 
   อาจารย 
 
 

ภ.ม. (เภสัชศาสตรสังคมและการ
บริหาร) 
ภ.บ. (เภสัชศาสตร) เกียรตินิยม
อันดับสอง 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2549 
 

2547 

3. นางสาว 
   เบญจวรรณ  
   พูนธนานิวัฒนกุล 
    

Ph.D. (Pharmacy) 
 
ภ.ม. (เภสัชศาสตรสังคมและการ
บริหาร) 
ภ.บ. (เภสัชศาสตร)  

  University of Reading, United  
kingdom 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2558 
 

2553 
 

2546 
4. นางสาวโรสนานี เหมตระกูลวงศ 
    อาจารย 

วท.บ.(การแพทยแผนไทย) 
 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2555 
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ช่ือ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 

 
5. นางสาวคอรีเยาะ   อะแซ  
    อาจารย 
     

วท.บ.(การแพทยแผนไทย) 
 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2555 
 

 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
 10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ไดจัดทําข้ึนในชวงเวลาท่ี
ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  
ดังนั้นทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานํา
ทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง เพ่ือมุงใหเกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยาง
เหมาะสม เพ่ือใหการ พัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน  การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง วิถีชีวิตไทย และความตระหนักถึง ประโยชนและคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะ
เปนภูมิคุมกันนําไปสูสังคมและเศรษฐกิจสีเขียวท่ีมีแบบแผนการผลิตและบริโภคอยางยั่งยืนและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม การแกไขปญหาดวยเทคโนโลยีเพียงอยางเดียวอาจไมทันกับปญหาท่ีสะสมอยางตอเนื่อง หาก
ประชาชนยังคงมีพฤติกรรมการบริโภคเกินพอดี ขาดความตระหนัก รักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การไมใหความสําคัญกับระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเทาท่ีควร อันจะเปนพ้ืนฐานในการเปลี่ยน
พฤติกรรมไปสูวิถีแหงการผลิตและบริโภคท่ีมี ความพอดี ประหยัด รูคุณคาและยั่งยืน  ความเขมแข็งของ
ชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การท่ีชุมชนมีความเขมแข็งมากข้ึน สามารถ
รวมกลุมเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนได มากข้ึน รวมท้ังบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินของตนเองไดอยางเหมาะสม ทําใหสามารถอนุรักษ และฟนฟูฐานทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพไดอยางยั่งยืน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนา ท่ีเนนการมีสวน 
 
 
 
รวมและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สงผลใหชุมชนมีขีดความสามารถในการพัฒนาท่ี สอดคลองกับ
สภาพภูมิสังคม ทําใหปรับไปสูวิถีการพ่ึงตนเองและเกิดความยั่งยืนได 
 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

เนื่องจากระบบการแพทยแผนปจจุบันเพียงระบบเดียวไมสามารถแกปญหาสุขภาพไดอยางครอบคลุม  
จึงตองการวิธีการท่ีหลากหลายในการแกปญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะระบบการแพทยแผนไทยซ่ึงเปนภูมิ
ปญญาด้ังเดิมของสังคมไทย  โดยอนุรักษและพัฒนาการแพทยแผนไทยใหมีมาตรฐานและคุณภาพเปนท่ี
ยอมรับของสาธารณชนอันจะนําไปสู การพ่ึงตนเองดานสุขภาพอนามัยของชาติ  พัฒนาและสนับสนุนระบบ
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การบริการการแพทยแผนไทยใหมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยตลอดจนบูรณาการเขาสูระบบ
สาธารณสุขของรัฐเพ่ือการสงเสริม สุขภาพ และการแกไขปญหาสาธารณสุขของชุมชน   
 

12.  ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรท่ีมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู
ความ สามารถในการใชภูมิปญญาทางดานการแพทยแผนไทย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการพัฒนาสุขภาพของ
ชุมชน บนพ้ืนฐานของคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รวมถึง
เสริมสรางเจตคติท่ีดีตอการใชและการเผยแพรการแพทยแผนไทย   
 12.2  ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีพันธกิจท่ีสําคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศใน
สาขาวิชาตาง ๆ มุงเนนใหเปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศาสตรของสาขาวิชาท่ีศึกษา  และมีความสามารถใน
การพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง  การผลิตบุคลากรดานการแพทยแผนไทยจึงเปนพันธกิจท่ีสําคัญ
ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไดใหการสนับสนุน สงเสริมมาตลอด  ต้ังแตคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และการเกษตรไดรวมกันเปดสอนหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิตเปนตนมา 
 

13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน   
 13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวดวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชา 
ศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    จัดการเรียนการสอนโดยอาจารยประจําจากวิทยาลัยการ 
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา อาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอาจารยพิเศษจากหนวยงาน
ภายนอก 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซ่ึงจัดการเรียนการสอนโดย 
ภาควิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัด   
 13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 
  ไมมี   
 
 
 
 
 13.3  การบริหารจัดการ 
  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองประสานงานกับผูรับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ หมวดวิชา
นั้นๆ  เก่ียวกับเนื้อหา  สาระ  การจัดผูสอน  ตารางเรียน  ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจนการประเมินผล  
ใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทยแผนไทย
บัณฑิต     
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หมวดที ่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  
  บัณฑิตมีความรูความสามารถในการใชภูมิปญญาทางดานการแพทยแผนไทย เพ่ือนํามา
ประยุกตใชในการพัฒนาสุขภาพของชุมชน บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอการใชและการเผยแพรการแพทยแผนไทย   
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 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
  มุงผลิตบัณฑิตใหสามารถปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทยในการดูแลสุขภาพท้ังในดานการ
สงเสริม การปองกัน การตรวจวินิจฉัย การบําบัดรักษา และฟนฟูสุขภาพแบบองครวมไดอยางมีคุณภาพ      
มีประสิทธิผลและมีความปลอดภัยแกผูใชบริการโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและคุณคาของความเปนมนุษยอยาง
เทาเทียมกัน ตลอดจนปฏิบัติการทางการแพทยแผนไทยดวยจิตสํานึกในคุณธรรมจริยธรรม และยึดม่ันใน
จรรยาบรรณวิชีพ  
 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร          
  หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงคในการผลิต
แพทยแผนไทยใหมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ 5 ประการ ดังนี้  

  1.3.1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางดานการแพทยแผนไทย และภูมิปญญาทองถ่ินมา
ประยุกตใชในการบริการสุขภาพ การบําบัดรักษาโรค การสงเสริมและฟนฟูสุขภาพ การปองกันโรค           
ในรูปแบบองครวมใหสอดคลองกับระบบบริการสาธารณสุข  
  1.3.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทยเปนรากฐาน และผสมผสาน
บูรณาการการทําเวชปฏิบัติการแพทยแผนไทยและการพัฒนาวิชาชีพ 
   1.3.3 ผลิตบัณฑิตท่ีสามารถพัฒนาวิชาการดานการแพทยแผนไทยดวยกระบวนการวิจัย 
   1.3.4 ผลิตบัณฑิตท่ีสามารถปฏิบัติงานในองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และสามารถประกอบ
วิชาชีพสวนตัวโดยใชวิชาการดานการแพทยแผนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   1.3.5 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพและมีเจตคติท่ีดีตอการ
ประกอบวิชาชีพ 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง      
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
-  ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน 
   ไมตํ่ากวาท่ี สกอ. กําหนด 

-  พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
   จากหลักสูตรในระดับสากล 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

-  ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ 
   ความตองการของสถานศึกษา 
   และทองถ่ิน 

-  ประเมินหลักสูตร จากผูใชบัณฑิต 
   และนักศึกษา และสํารวจความ 
   ตองการเขาศึกษาตอของนักเรียน  
   มัธยมศึกษาตอนปลาย 

-  รายงานผลการประเมินหลักสูตรของ 
   นักศึกษา บัณฑิต ผูใชบัณฑิต และ 
   อาจารยท่ีเก่ียวของ     

 
 
 
 

  

-  พัฒนาบุคลากรท้ังผูสอนและ 
   ผูเรียนดานการเรียนการสอนและ 
   บริการวิชาการและการฝกปฏิบัติ 
   วิชาชีพ ใหสามารถนําความรู 
   ทางดานการแพทยแผนไทยไป 
   ประกอบอาชีพไดอยางมี  
   ประสิทธิภาพ 

-  สนับสนุนบุคลากรท้ังผูสอนและ 
   ผูเรียนใหทํางานบริการวิชาการ 
-  การฝกปฏิบัติทางวิชาชีพ

การแพทยแผนไทยในโรงพยาบาล
ท่ีเปนแหลงฝกประสบการณ 

-  จํานวนโครงการและผลการประเมิน 
   ของแตละโครงการ 
-  ผลการประเมินการฝกปฏิบัติทาง

วิชาชีพการแพทยแผนไทยใน
โรงพยาบาลท่ีเปนแหลงฝก
ประสบการณของนักศึกษา 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบการจัดการศึกษา   
  ระบบทวิภาค  
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน    

  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา   
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 1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค   
  ไมมี 
 

2.   การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   
  ภาคการศึกษาท่ี 1 เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต
ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร   และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และตามท่ีระเบียบของสถาบันบรมราชชนกกําหนด 
 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
  2.3.1  นักศึกษามีพ้ืนฐานในดานวิทยาศาสตรการแพทยและการแพทยแผนไทยคอนขาง
นอย และแตกตางกัน จึงทําใหเกิดปญหาในการเรียนการสอน 
 2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
   2.4.1 จัดอาจารยประจําสาขาวิชา สอนปรับพ้ืนฐานใหนักศึกษาแรกเขากอนเปดภาค
การศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมใหนักศึกษามีพ้ืนฐานในดานวิทยาศาสตรการแพทยและการแพทยแผนไทย
มากยิ่งข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
 

ระดับ/ช้ันป 
จํานวนนักศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปท่ี 1 50 50 50 50 50 

ชั้นปท่ี 2 - 50 50 50 50 

ชั้นปท่ี 3 - - 50 50 50 
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ชั้นปท่ี 4 - - - 50 50 
รวม 50 100 150 200 200 

จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะสําเร็จ
การศึกษา 

- - - - 50 

 

 2.6  งบประมาณตามแผน 
        2.6.1  งบประมาณรายรับ  (หนวยบาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
คาธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ  10,000  บาทตอ 
ภาคการศึกษา 

1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ  2,700  บาทตอป 

135,000 270,000 405,000 540,000 540,000 

รวมรายรับ 1,135,000 2,270,000 3,405,000 4,540,000 4,540,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจาย  (หนวยบาท)   
 

รายละเอียดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. เงินคงคลัง  รอยละ 20 227,000 454,000 681,000 908,000 908,000 

2. รายจายระดับมหาวิทยาลัย  
รอยละ 40 

454,000 908,000 1,362,000 1,816,000 1,816,000 

3. คาใชจายในการดําเนินงาน  
รอยละ 40 

454,000 908,000 1,362,000 1,816,000 1,816,000 

รวม  1,135,000 2,270,000 3,405,000 4,540,000 4,540,000 
จํานวนนักศึกษา 50 100 150 200 200 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 

 
 
 
 
2.7 ระบบการศึกษา  

  แบบชั้นเรียน  
 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย  
  ระบบการเทียบโอนหนวยกิต ให เปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
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 3.1  หลักสูตร  
     3.1.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา          133  หนวยกิต 
     3.1.2  โครงสรางหลักสูตร   
     โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสร ีมีจํานวนหนวยกิตแตละหมวดและหนวยกิตรวมท้ังหลักสูตร ดังนี้  
  1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไมนอยกวา  30   หนวยกิต 
   1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา           12   หนวยกิต 
   1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร  ไมนอยกวา  6   หนวยกิต 
   1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา  6   หนวยกิต 
   1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

     ไมนอยกวา         6   หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ             97   หนวยกิต 

   กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ              46  หนวยกิต 
   กลุมวิชาชีพ               51   หนวยกิต
        3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
     3.1.3 รายวิชา  
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา     30   หนวยกิต 
  รายวิชาตามโครงสรางหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีการกําหนดรหัสวิชา ชื่อวิชา ในแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 

1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร    12 หนวยกิต 
1.1 บังคับเรียน      10 หนวยกิต 

   จากวิชา ดังตอไปนี้ 
   2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     2(1-2-3) 

Thai for Communication 
   2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  2(1-2-3) 
     Speaking and Writing Skills Development  

 
 
 
 
 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 

    พัฒนาการเรียนรู     2(1-2-3) 
English for Communication and  

 Learning Development 
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 

   Melayu for Communication 
  2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ   2(1-2-3) 
    พัฒนาการเรียนรู  
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Melayu for Communication and Learning 
 Development 

   2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*   2(1-2-3) 
English for Communication 1             

   2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ *   2(1-2-3) 
 Thai for Careers 
 English for Communication 1 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู)  
 

1.2 เลือกเรียน      2 หนวยกิต  
จากวิชาดังตอไปนี้ 
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย    2(2-0-4) 

Principles of Reading and Writing Thai Words 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 

Development of Speaking and Reading  
Skills in English 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน 2(1-2-3) 
English for Reading and Writing Development 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน    2(1-2-3) 
Basic Melayu 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
Chinese for Communication  

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน     2(1-2-3) 
Basic Arabic 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   2(1-2-3) 
English for Communication 2 
 
 

 
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

2100112 วิทยาการแหงความสุข    2(1-2-3)  
Happiness Study 

2100113 สุนทรียวิจักขณ     2(2-0-4) 
Aesthetics Approach 

   2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต  2(1-2-3) 
Information for Life Long Learning 

   2100118 ความจริงของชีวิต    2(2-0-4) 
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     Truth of Life 
   2100119 การพัฒนาตน     2(2-0-4) 
     Self Development 
   2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต    2(1-2-3) 
     Aesthetics for Life 
 

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
   2150101 สังคมภิวัตน     2(2-0-4) 

Socialization  
2150102 การจัดการทางสังคม    2(2-0-4) 

     Social Management  
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ   2(1-2-3) 

Life Skills and Public Conscious Mind 
   2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต    2(1-2-3) 
     Skills for Life 
   2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย    2(1-2-3) 
     Life and Thai Culture 
 

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
4100101  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน   2(1-2-3) 

Mathematics in Daily Life 
4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 

Science for the Quality of Life Development  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3) 

     Information Technology in Daily Life 
   4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน   2(1-2-3) 

Science in Daily Life 
   4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   2(1-2-3) 
     Sports for the Quality of Life Development 
 
 
 
  หมวดวิชาเฉพาะ      97   หนวยกิต 
   กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ     48   หนวยกิต 

4112101 ปรัชญาการแพทยแผนไทยและการสรางเสริม
สุขภาพ 

2(1-2-3) 

 Philosophy and Health Promotion of Thai  
Traditional  Medicine 

 

4112102 พฤกษศาสตรพ้ืนบานภาคใต*   3(2-2-5) 
 Ethnobotany of Southern  
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4112103 ชีววิทยาสําหรับการแพทยแผนไทย 2(2-0-4) 
 Biology for Thai Traditional  Medicine  
4112104 เคมีสําหรับการแพทยแผนไทย 2(2-0-4) 
 Chemistry for Thai  Traditional  Medicine  
4112105 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสําหรับการแพทย 

แผนไทย 
3(2-2-5) 

 Microbilogy and Parasitology for Thai   
Traditional  Medicine 

 

4112106 ชีวเคมีสําหรับการแพทยแผนไทย  2(2-0-4) 
 Biochemistry for Thai Traditional  Medicine  

4112207 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาสําหรับการแพทย
แผนไทย 

4(3-2-7) 

 Anatomy and Physiology for Thai  
Traditional Medicine 

 
 

4112208 เคมีเภสัชวัตถุ 2(1-2-3) 
 Chemistry of Materia Medica  
4112209 พยาธิวิทยาสําหรับการแพทยแผนไทย 2(2-0-4) 
 Pathology for Thai  Traditional  Medicine  
4112210 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 3(2-2-5) 

 Pharmacology and Toxicology  
4112311 ระบาดวิทยาสําหรับการแพทยแผนไทย 2(2-0-4) 

 Epidemiology for  Thai Traditional  
Medicine 

 

4112312 ชุมชนศึกษา  2(1-2-3) 
 Community  Study  

4112313 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย 
แผนไทย 

2(2-0-4) 

 Law and Professional for Ethics of Thai 
Traditional Medicine 
 
 

 

4112314 ระบบสุขภาพของไทย 1(1-0-2) 
 Thai Public Health System  
4112315 สุขภาพจิตสําหรับการแพทยแผนไทย 1(1-0-2) 

 Mental Health for Thai Traditional 
Medicine 

 

4112316 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทยแผนไทย 3(2-2-3) 
 Research Methodology for Thai Traditional 

Medicine  
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    กลุมวิชาชีพ     51   หนวยกิต 
   4112123 เภสัชกรรมไทย 1      4(3-2-7) 

Thai Traditional Pharmacy 1 
    4112224 เภสัชกรรมไทย 2      3(2-2-5) 
      Thai Traditional Pharmacy 2 

4112225 เภสัชกรรมไทย 3     3(2-2-5) 
Thai Traditional Pharmacy 3 

4112226 เวชกรรมไทย 1     3(2-2-5) 
Thai Traditional Medicine 1 

4112227 เวชกรรมไทย 2     3(2-2-5) 
  Thai Traditional Medicine 2 

 
 
 
4112228 เวชกรรมไทย 3     3(2-2-5) 

      Thai Traditional Medicine 3 
4112329 เวชกรรมไทย 4     3(2-2-5) 
  Thai Traditional Medicine 4 
4112330 ผดุงครรภไทย 1      3(2-2-5) 

Thai Midwifery 1  
4112331 ผดุงครรภไทย 2                                    2(1-2-3) 
   Thai Midwifery 2 

4112317 การแพทยพ้ืนบาน*   2(2-0-4) 
 Folk  medicine  

4112318 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสําหรับการแพทย 
แผนไทย 

1(1-0-2) 

 Sociology and Anthropology for Thai 
Traditional Medicine 

 

4112319 การบริหารจัดการการแพทยแผนไทย 1(1-0-2) 
 Thai Traditional Medicine Management  

4112320 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2(1-2-3) 
 Community  Health  Development   

4112421 การสัมมนาทางการแพทยแผนไทย 1(0-2-1) 
 Seminar for Thai Traditional Medicine  
4112422 โครงงานพิเศษทางดานการแพทยแผนไทย 3(0-9-0) 

 Special Projects in Thai Traditional 
Medicine 

 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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4112332 การนวดไทย 1                                 3(1-4-4) 
Thai Massage 1 

    4112333 การนวดไทย 2                                   3(1-4-4) 
    Thai Massage 2 

    4112334 การนวดไทย 3     3(1-4-4) 
Thai Massage 3 

    4112435 ฝกประสบการณวิชาชีพเภสัชกรรมไทย   3(0-18-0) 
      Internship in Thai Traditional Pharmacy 
    4112436 ฝกประสบการณวิชาชีพผดุงครรภไทย  2(0-12-0) 

Internship in Thai Midwifery  
    4112437 ฝกประสบการณวิชาชีพเวชกรรมไทย  4(0-24-0) 

Internship in Thai Traditional Medicine  
    4112438 ฝกประสบการณวิชาชีพการนวดไทย  3(0-18-0) 

Internship in Thai Massage 
    4112439 ฝกบูรณาการประสบการณวิชาชีพการแพทย  3(0-18-0) 

แผนไทย          
Integrated experiences in Traditional   
Thai Medicine 

    

  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา   6   หนวยกิต 
 

   ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาโดยไมซํ้ากับ
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยท่ีไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
                3.1.4  แผนการศึกษา    

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 4112101  ปรัชญาการแพทยแผนไทยและการสราง    

              เสริมสุขภาพ 
2(1-2-3) 
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4112102  พฤกษศาสตรพ้ืนบานภาคใต 
4112103  ชีววิทยาสําหรับการแพทยแผนไทย   
4112104  เคมีสําหรับการแพทยแผนไทย 

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

รวม    15  หนวยกิต 
  
ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 4112105  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสําหรับ 

410310๗  การแพทยแผนไทย 
4112106  ชีวเคมีสําหรับการแพทยแผนไทย 
4112107  เภสัชกรรมไทย 1 

3(2-2-5) 
 

2(2-0-4)  
4(3-2-7) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หนวยกิต 
รวม     18  หนวยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการศึกษา (ตอ)    

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 4112208  กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาสําหรับ  4(3-2-7) 
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              การแพทยแผนไทย  
4112209  เคมีเภสัชวัตถุ 
4112210  เภสัชกรรมไทย 2              
4112211  เวชกรรมไทย 1   

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

รวม    18  หนวยกิต 
        
ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 4112212  พยาธิวิทยาสําหรับการแพทยแผนไทย 

4112213  เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
4112214  ผดุงครรภไทย 1                           
4112215  การนวดไทย 1 
4112216  เวชกรรมไทย 2 

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

รวม 20  หนวยกิต 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการศึกษา (ตอ)    

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 4112317  ระบาดวิทยาสําหรับการแพทยแผนไทย 2(2-0-4) 
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4112322  ชุมชนศึกษา              
4112318  เวชกรรมไทย 3 
4112319  การนวดไทย 2 
4112320  การผดุงครรภไทย 2  
4112321  เภสัชกรรมไทย 3              

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

รวม 21 หนวยกิต 
 
ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 4112323  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
             การแพทยแผนไทย 
4112324  ระบบสุขภาพของไทย 
4112325  สุขภาพจิตสําหรับการแพทยแผนไทย    
4112326  ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทยแผนไทย 
4112327  การแพทยพ้ืนบาน 
4112328  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสําหรับ 
              การแพทยแผนไทย 
4112329  การบริหารจัดการการแพทยแผนไทย 
4112330  การพัฒนาสุขภาพชุมชน 
4112331  เวชกรรมไทย 4 
4112332  การนวดไทย 3 

2(2-0-4) 
 

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

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

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หนวยกิต 
 รวม 22 หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการศึกษา (ตอ)    

 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา  จํานวนหนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 4112433  การสัมมนาทางการแพทยแผนไทย 
4112434  ฝกประสบการณวิชาชีพเภสัชกรรมไทย 

1(0-2-1)  
3(0-18-0) 
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4112435  ฝกประสบการณวิชาชีพการผดุงครรภไทย 2(0-12-0) 
รวม 6 หนวยกิต 

 
ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา จํานวนหนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 4112436  โครงงานพิเศษทางดานการแพทยแผนไทย   
4113437  ฝกประสบการณวิชาชีพเวชกรรมไทย 
4113438  ฝกประสบการณวิชาชีพการนวดไทย 
4113439  ฝกบูรณาการประสบการณวิชาชีพการแพทยแผน 
              ไทย                                               

3(0-9-0) 
4(0-24-0) 
3(0-18-0) 
3(0-18-0) 

 
 รวม 13 หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
  3.1.5.1 คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  แบงตามกลุมวิชาดังนี้ 

1. กลุมภาษาและการส่ือสาร            12 หนวยกิต 
1.1 บังคับเรียน          10 หนวยกิต 

รหัสวิชา   ช่ือวิชา              น(ท-ป-อ) 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร              2(1-2-3) 

Thai for Communication 
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ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝกทักษะใชภาษา
ในชีวิตประจําวัน ท้ังดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาสื่อสารท่ีเปน
ทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
และวิจารณอยางมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไขการใชภาษาใน
ชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคมในการใชภาษาไทยในการ
สื่อสาร 

Significance of Thai language as communication tools, practice of 
language in daily used in listening, speaking, reading and writing, use of 
language in formal and information communication, conducting informative 
presentation, giving opinion, suggestion and rational criticism, study of 
problem conditions and its solutions of language used in daily life, realizing 
ethics and awareness of Thai society  

 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน     2(1-2-3) 
  Speaking and Writing Skills Development 

หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือใหพูดและเขียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ฝกการพูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพ่ือแกไขปรับปรุง   
ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเนนการใช
ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณ 

Rules and development of reading and writing in order to speak and 
write effectively, practice of speaking both  individual and groups and 
criticizing for improvement,  practice of plot writing,  essay and article writing 
with the emphasis on standard language used in a certain writing and 
practice in criticizing  

 
 
 
 
 
 
 
 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู    2(1-2-3) 

English   for Communication and Learning Development 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท้ังการฟง พูด อาน เ ขียน ใน

ชีวิตประจําวันในสถานการณตาง ๆ อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา การแนะนําตนเอง
และผูอ่ืน การรองขอ การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา การบรรยายลักษณะ
บุคคล สิ่งของและสถานท่ี การถามและการใหขอมูล การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการ
แสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ แหลงขอมูลเพ่ือศึกษาคนควาในการ
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พัฒนาการสื่อสาร เชน  การใชพจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Development of English communication skills; listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various situations such as greeting, leave-
taking, self- introduction  and others, requesting, offering help, giving 
suggestion, describing people, objects and places, inquiring and information 
giving, talking on the telephone and expressing opinion; development of 
skills in using tools and resources for communicative study such as 
dictionary, article and newspaper and information technology for 
communicative development 

 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร                        2(1-2-3) 
  Melayu for Communication 

การใชภาษามลายู เ พ่ือการสื่ อสารในชีวิตประจํ าวัน  บทสนทนาท่ีใช ใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบงาย ๆ ฯลฯ 
โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 
 Use of  Melayu for communication in daily life, conversation in daily 
life  such as greeting, saying thanks and simple introduction  emphasizing on 
listening and speaking skills 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู    2(1-2-3)  
Melayu for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน      
ในบริบทท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูใหถูกตอง      
ฝกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ เชน การแนะนําตนเอง       
การกลาวทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูลท้ังในและนอก
ประเทศ และฝกการเขียนประโยคท่ีไมซับซอน  
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Development of Melayu in listening, speaking, reading and writing 
skills in daily life , practice of reading aloud in Melayu correctly; practice of 
Melayu conversations in different situations ; self-introduction, greeting, 
leave-taking, giving suggestion, inquiring information nationally and 
internationally as well as  practice of simple sentence writing 

 

2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1      2(1-2-3) 
English for Communication 1             

การฝกปฏิบั ติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพ้ืนฐานท่ีใชในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจาของภาษา 
และมารยาทสากลท่ีถูกตองเหมาะสม 

Practice of English listening, speaking, reading, and writing for daily  
communication; focusing on basic vocabulary and expressions relating to 
working performance and career fields, studying on customs and traditions 
of English speaking countries including appropriate social etiquette 

 

2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ      2(1-2-3) 
                Thai for Careers 

การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและการเขียน
เพ่ือใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ท้ังในชีวิตประจําวันและ
การประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล การใหความรู การวิเคราะหขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ เพ่ือนําไปใชในสถานการณ   
ตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีการงานและการใชชีวิตประจําวัน 
 Practicing and developing Thai language used in listening, speaking, 
reading and writing in order to communicate effectively in accordance with 
the rules; both for daily life and career as well as presenting, providing 
knowledge, analyzing opinion, and suggesting through process of academic 
research effectively and be able to use in various situations which is 
beneficial to the career and daily life 

 
 
 

1.2 เลือกเรียน  2 หนวยกิต 
จากรายวิชาดังตอไปนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ) 
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย      2( 2 -0 -4 )
  Principles of Reading and Writing Thai Words 

หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยท่ีทําใหการอานและการ
เขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําท่ีมักเขียนหรืออาน
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ผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไขและเผยแพรการอานและการเขียนคํา
ไทยใหถูกตอง 
 Principles of reading and writing Thai words, study of factors which 
affect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing and 
comparing the words that are usually incorrectly in read and written, 
discussing, summarizing, solution finding and promoting the correct reading 
and writing Thai words   
 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ    2(1-2-3) 
Development of Speaking and Reading Skills in English 

การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดท้ัง
รายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมีประสิทธิภาพ   
การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 

Effective development of speaking and reading skills in English , 
practice of speaking both individual and groups,  efficient class presentation 
and reading practice; reading for comprehension; reading newspapers, 
advertisements, and websites 

 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน     2(1-2-3) 
English for Reading and Writing Development 

พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถอานจับใจความงานหลากหลายสาขา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษท่ีถูก
รูปแบบและหนาท่ีเพ่ือนําไปใชประโยชนท้ังดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 

Effective development of reading comprehension in different fields 
and development of writing skill emphasizing on correct forms and 
functions for educational and career purposes such as writing a letter, filling 
in an application form, writing a report, etc 

 
 
 
 
 

2100109   ภาษามลายูพ้ืนฐาน            2(1-2-3) 
 Basic Melayu 

ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อมประโยค
พ้ืนฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู 
ขอคิดเห็น เพ่ือประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม 

Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study on 
basic sentence patterns; sentence combinations and Melayu expressions, 
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practice of giving information and expressing opinions in accordance with 
social context application 

 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร        2(1-2-3) 
Chinese for Communication     

การใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงาย ๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและ
การพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 

Use of Chinese for communication in daily life, daily conversations 
such as greeting, introduction, etc. with an emphasis on listening and 
speaking skills and be able to apply in communicating with native speakers 

 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน        2(1-2-3) 
Basic Arabic 

อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพ้ืนฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อาน 
และเขียน เพ่ือความเขาใจเรื่องท่ัว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน ใหสามารถประยุกตใชในการ
สื่อสารกับเจาของภาษาได 
 Arabic alphabets, word and sentence formation processes, practice 
of listening, speaking, reading and writing skills to understand generality in 
daily life and be able to apply in communicating with native speakers 

 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2         2(1-2-3) 
English for Communication 2 

การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชสถานการณจริง
ท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของรวมถึงการฝกทักษะการคิดวิเคราะหแกปญหาและ
ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ 
  Practice and development of listening, speaking, reading and writing 
English through real situations in related careers; practice of thinking skills, 
problem solving analyzing and decision making skills for daily life and future 
career 

 
 
 
 
 
 

 

2. กลุมมนุษยศาสตร ไมนอยกวา     6 หนวยกิต 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา                 น(ท-ป-อ) 
2100112 วิทยาการแหงความสุข       2(1-2-3)  

Happiness Study 
ความหมายและขอบขายของความสุขท้ังกายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็น

คุณคาในตนเอง ผูอ่ืน และสรรพสิ่งท้ังปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคม     
พหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพ่ือการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน การนําหลัก
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คําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพ่ือการอยู
รวมกันในสังคมอยางมีความสุข  

Definition and scope of physical and mental happiness, being 
optimistic, self -appreciated and also other surroundings,  multicultural 
adjustment, emotional quotient for living and coexisting, practice of 
doctrine, morality, ethics, social regulations, and agreement for peaceful 
coexisting in society 

    

2100113 สุนทรียวิจักขณ        2(2-0-4) 
Aesthetics Approach      

ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะท่ีเก่ียวของกับกระบวนทัศน
การรับรูความงาม  ผานภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณทางสุนทรียภาพ    
และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถ่ินสูสากลท้ังในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการ
สรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต 
 Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic perspective, 
perception of beauty through pictures, sounds, movements, and artistic 
experiences, local and international artistic patterns in terms of ideas, 
techniques, and methods in creating and applying to real life situations 
 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต     2(1-2-3) 
Information For Life Long Learning 

ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมา
ใชเพ่ือการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและ
ข้ันตอนท่ีเปนมาตรฐาน 
 Meaning, role, and importance of information for life-long learning, 
information sources and accessing,  information searching and collecting 
method for self-access learning, presenting  finding results by using standard 
forms and steps 
 
 
 
 

2100118 ความจริงของชีวิต                        2(2-0-4) 
Truth of Life 

ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแก    
ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม 
ชีวิตท่ีมีสันติสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบตาง ๆ การวิเคราะหขอดี
และขอเสียของโลกทัศนแตละอยาง เพ่ือจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของ
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ชีวิตท่ีถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ อันนําไปสู ความสงบสุขของชีวิตและ
สังคม 

Meaning of life, living in today society with science and information 
technology, applying truth and religious in problem solving and intellectual 
developing, life and society, moral and ethics development based on 
religious precepts, peaceful life and society, different worldview perception, 
advantages and disadvantages analyzing of worldviews in order to find out 
truth and meaning of life to be a perfect human being and leading to a 
peaceful life and society 

 

2100119 การพัฒนาตน                              2(2-0-4) 
Self Development  

หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัยของพฤติกรรมของมนุษยตน 
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและจริยธรรม 
การปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม      
และการบริหารความขัดแยง 

Principle, element, as well as factor of human behavior, emergence 
process and self- development, emotional intelligence and ethics 
development, prevention and stress managing, human relations creating, 
teamwork and conflict managing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต       2(1-2-3)                 
Aesthetics for Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญของการรับรูกับ
ความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ คีต
ศิลปและการแสดง ผานข้ันตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก ความคุนเคยและนําเขา
สูความซาบซ้ึง เพ่ือใหไดมาซ่ึงประสบการณของความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ 
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 Meaning of mental and behavioral aesthetic, classifying differences in 
science of beauty, importance and backgrounds of visual, hearing and 
movement perception towards visual arts, arts, music arts and performance 
through perception process of value, recognition, familiarity which lead to  
appreciation and obtaining experiences of aesthetic appreciation 
 

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา       น(ท-ป-อ) 
2150101 สังคมภิวัตน        2(2-0-4) 

Socialization 
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม

โลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ดานตาง ๆ ท้ังทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
 Relationship between human beings and environment in Thai 
society; ASEAN and world societies, globalization and natural phenomenon 
impacting on the changing of society in various dimensions including 
culture, tradition, economics and political affairs 

 

2150102 การจัดการทางสังคม       2(2-0-4) 
  Social Management  

วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสูกระบวนการจัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถ่ิน 
 Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources 
management and environments concerning community; concepts of 
sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate technology for living in 
local community   
 
 
 
 
 
 

 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ      2(1-2-3) 
Life Skills and Public Conscious Mind 

ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบท่ีสําคัญของทักษะ
ชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิด
วิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล     
การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมท้ังการ
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ใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพ่ือนําไปสูการอยู
รวมกับเพ่ือนมนุษยอยางสันติ 
 Meaning and importance of life skill including important element of 
life skill; globalization, thinking skills, decision making, creative thinking, 
positive thinking, analytical thinking and emotional intelligence; 
development of interpersonal relationships and communication, self-
management skills and stress management; emphasis on public 
mindedness and public consciousness in order to be peaceful coexistence 
 

2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต                 2(1-2-3)  
                Skills for Life 

ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหมเก่ียวกับ
การวิ เคราะห  การประเมินสถานการณ  ความคิดสร างสรรค  ความเห็นใจผู อ่ืน           
ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจและแกไขปญหา
ในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพ่ือผอนคลาย
ความตึงเครียด 

Significance and element of living skill in new societie concerning 
analysis, situation assessment, creative thinking, sympathy, social 
responsibilities, human relations and communication; decision making and 
problem solving in daily life; emotional and stress management; activities 
for stress relief 

 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                  2(1-2-3) 
                 Life and Thai Culture 

เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถ่ิน และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญของ
มนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะเพ่ือ
สรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความกาวหนาในชีวิตและ
การทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

Social identity, local and Thai culture; significance of human 
relations, human nature, psychological process; public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship and community; self-
development for the advance in life and career; religious principles 
application to life and career  

 

4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(ท-ป-อ) 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน      2(1-2-3) 

Mathematics in Daily Life 
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเก่ียวกับดอกเบี้ย 

การเชาซ้ือ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพ่ือการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
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 Principle and thinking process; giving reasons; financial mathematics 
and interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental statistics to 
apply in daily life 

 

4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต     2(1-2-3) 
Science for the Quality of Life Development  

วิธีการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการทางวิทยาศาสตร  และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และการ
สงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific process and scientific attitude; 
importance and impact of science, technology and environment; health 
promotion for life quality development 

 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน    2(1-2-3) 
  Information Technology in Daily Life 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใช
คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณในการ
ใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 Introduction to computers, information technology; computer 
application in daily life, data warehouse application; laws with ethics in 
using information system and its security system 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน         2(1-2-3)  
                 Science in Daily Life 

พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน 
อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ พลังงานในการดํารงชีวิต 
ระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมีท่ีใชในชีวิตประจําวัน   
การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและ



30 
 

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บ
รักษา 
 Energy and its sources; electric energy and electricity generation, 
electric circuits in houses and electrical equipment; principles of electrical 
devices, energy for living; human organ systems, heredity; chemical using in 
daily life; using microorganism in food industries; agricultural and industrial 
production management with heat, cold, radiochemical, packaging and 
storage 

 

4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต     2(1-2-3)  
                Sports for the Quality of Life Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ หลักและ
วิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการเลนกีฬา
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกันการบาดเจ็บจากการ
เลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดย
การเลนกีฬาและการละเลนพ้ืนเมืองในทองถ่ิน พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการ
เปนผูนํา 

Rule, regulation, etiquette , form and methods of sports 
competition; principles and how to choose sports for its individual potential; 
conduct of principles for playing sports at maximum benefits to body, 
emotion and society; injury prevention from sports and basic first aid; 
utilizing sports skill and developing life quality with sports and traditional 
games; personality development promoting leadership 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.5.2  คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  แบงตามกลุมวิชาดังนี้ 
           1) กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ 46  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา   ช่ือวิชา      น(ท-ป-อ) 
    

4112101      ปรัชญาการแพทยแผนไทยและการสรางเสริมสุขภาพ              2(1-2-3) 
            Philosophy  and  Health Promotion of  Thai  Traditional  Medicine  
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  วิวัฒนาการท่ีเก่ียวกับการของการแพทยแผนไทย ปรัชญา ศาสนา วัฒนธรรมและ
ความเชื่อดานสุขภาพ หลักการและวิธีสรางเสริมสุขภาพแบบองครวมตามกระบวนการ
ทางการแพทยการแพทยแผนไทย เชน วิถีชีวิต และการกิน การอยูอยางไทย อาหารสมุนไพร 
พืชผักพ้ืนบาน การบริหารรางกายแบบไทย 

   Evolution related to Thai traditional  medicine, philosophy, religion, 
culture, health beliefs; principles and clinical practices in holistic health care 
based on Thai traditional  medicine procedures, e.g. Thai traditional  lifestyle 
and eating habits, herbal food, local vegetables and Thai exercises 

 

4112102 พฤกษศาสตรพ้ืนบานภาคใต*   3(2-2-5) 
  Ethnobotany of Southern 

สัณฐานวิทยาของพืช เซลลพืชและเนื้อเยื่อพืช จําแนกผงยา หลักการทาง
อนุกรมวิธานพืช ไดแก การจัดกลุม การระบุชนิด และการต้ังชื่อพืช โดยเนนพืชสมุนไพรท่ีมี
อยูในทองถ่ิน ความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนจากพันธุพืชอยางยั่งยืน  
โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ และภูมิปญญาทองถ่ิน การจัดระบบขอมูลและแหลง
เรียนรูเก่ียวกับพืชทองถ่ิน 

Plant morphology, plant cell and tissues; powdered drug 
identification; principles of plant taxonomy including classification, 
identification and nomenclature, emphasized on local medicinal plants; 
biodiversity and sustainable utilization based on culture, belief and local 
knowledge; management of plant database and learning resources of local 
plants 

 

4112103 ชีววิทยาสําหรับการแพทยแผนไทย 2(2-0-4) 
  Biology for Thai Traditional Medicine 

 ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต แนวคิดทางวิวัฒนาการและอนุกรมวิธาน การเจริญเติบโตท่ี
ตอบสนองตอสิ่งแวดลอม โครงสราง องคประกอบและหนาท่ีของเซลล การจัดระเบียบ
เนื้อเยื่อและอวัยวะ กลไกควบคุมการทํางานของรางกายมนุษย พันธุศาสตรและการ
ถายทอดลักษณะและโรคทางพันธุกรรม 

Biology; concept of evolution and phylogeny; growth corresponding 
to environment; structure, composition and function of cells, tissue and 
organ organization; mechanisms to control the functions in human body; 
genetic and inheritance of genetic diseases 

 

4112104 เคมีสําหรับการแพทยแผนไทย 2(2-0-4) 
  Chemistry for Thai  Traditional  Medicine  

  โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ  พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ การจําแนกประเภท
และการเรียกชื่อสารอินทรยี สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีข้ันพ้ืนฐานของสารอินทรีย 
สารอินทรียท่ีพบในธรรมชาติ การวิเคราะหโดยปริมาตร จะเนนเก่ียวกับการไทเทรต     

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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กรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การใชเครื่องมือเพ่ือการวิเคราะหเบื้องตนและเทคนิค
การแยก 
  Atomic structure, periodic table, chemical bonds, stoichiometry; 
classification and nomenclature of organic substances, physical property and 
basic of chemical reaction belonging to natural organic 
compounds;volumetric analysis methods emphasized on acid-base titration, 
precipitation;  using instruments for basic analysis and separation technique 

 

4112105 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสําหรับการแพทยแผนไทย 3(2-2-5) 
   Microbiology and Parasitology for Thai Traditional Medicine 

 รูปรางลักษณะ และคุณสมบัติตางๆของแบคทีเรีย ไวรัส รา และปรสิต ท่ีทําใหเกิด
โรคในคน ภูมิคุมกันวิทยา การวินิจฉัยโรค การปองกัน และการรักษา 
 Morphology and characteristics of pathogenic microorganisms 
including bacteria, virus, fungi and parasites; diagnosis, prevention and 
treatment of infectious diseases 

 

4112106 ชีวเคมีสําหรับการแพทยแผนไทย 2(2-0-4) 
  Biochemistry for Thai  Traditional  Medicine 

 ความหมายของชีวเคมี องคประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต โครงสราง สมบัติ และ
หนาท่ีของสารชีวโมเลกุล ไดแก คารโบไฮเดรต ลิปด โปรตีน กรดนิวคลิอิก เอนไซม วิตามิน 
และฮอรโมน การสลายและการสังเคราะหสารชีวโมเลกุลในรางกาย ความสัมพันธและระบบ
การควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึม การถายทอดพลังงานในรางกาย 
 Meaning of Biochemistry; chemical composition in organisms; 
structures, properties and function of biomolecules including carbohydrates, 
lipid, proteins, nucleic acid, enzymes, vitamins and hormones; catabolism 
and anabolism of biomolecules in human body; relation and control of 
metabolic pathway, energy transfer in the body   

 
 
 
 
 
 
 
 

4112207 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาสําหรับการแพทยแผนไทย 4(3-2-7) 
  Anatomy and Physiology for Thai  Traditional  Medicine 

  รูปรางลักษณะ ตําแหนง บทบาทหนาท่ีและกลไกการทํางานของอวัยวะสวนตาง ๆ
ของรางกายมนุษยในภาวะปกติ ในระดับเซลลและเนื้อเยื่อ โดยศึกษาระบบโครงรางกระดูก
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และกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิตและตอมน้ําเหลือง ระบบตอมไรทอ 
ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถาย ระบบทางเดินปสสาวะ และระบบสืบพันธุ 
  Morphology, position, function and mechanisms of human organs in 
normal condition at cellular-and tissue-based levels; emphasized on 
musculoskeletal system, nervous system, cardiovascular system, lymphatic 
system, endocrine system, respiratory system, gastrointestinal system, 
excretory system, urinary system and reproductive system 

 

4112208  เคมีเภสัชวัตถุ        2(1-2-3) 
  Chemistry of Materia Medica  

วิชาท่ีตองสอบผานกอน : 4112104  เคมีสําหรับการแพทยแผนไทย 
Pre-requisite or Co-requisite : 4112104 Chemistry for Thai  Traditional   
Medicine  

การแบงกลุมเภสัชวัตถุตามองคประกอบทางเคมี ชีวสังเคราะหของสาระสําคัญ 
เทคนิคการสกัด การทดสอบเบื้องตน การกระจายตัวของสารกลุมคารโบไฮเดรต ไขมัน 
กรดอะมิโนและโปรตีน กลัยโคไซต ฟลาโวนอยด เทอรปน เรซิน บาลซัมและแอลคาลอยด 
ในเภสัชวัตถุแตละชนิด ตัวอยางยาแผนปจจุบันท่ีคนพบจากสารกลุมดังกลาว ประโยชนและ
การนําไปใชทางการแพทยแผนไทย 

   Classification of meteria medica based on chemical compounds;  
biosynthesis of essential substances, extraction technique, primary screening 
and distribution of chemical compounds including carbohydrates, lipids , 
amino acids and proteins, glycosides, flavonoids, terpenes, organic acids, 
resins, balsams, and alkaloids in materia medica; examples of modern drugs 
discovered from natural chemical groups; advantage and utilization of 
chemical compounds in Thai traditional medicine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4112209 พยาธิวิทยาสําหรับการแพทยแผนไทย  2(2-0-4) 
  Pathology for Thai  Traditional  Medicine 

วิชาท่ีตองสอบผานกอน : 4112208  กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาสําหรับการแพทย   
แผนไทย  
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Pre-requisite or Co-requisite : 4112107 Anatomy and Physiology for Thai  
Traditional  Medicine 
 พยาธิสภาพ ปฏิกิริยาการโตตอบของรางกายเม่ือเกิดพยาธิสภาพ กลไกการ
เปลี่ยนแปลงโครงสราง หนาท่ี และการปรับตัวของอวัยวะสวนตางๆของรางกาย ต้ังแตระดับ
เซลลและเนื้อเยื่อ โดยศึกษาระบบโครงรางกระดูกและกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบ
ไหลเวียนโลหิตและตอมน้ําเหลือง ระบบตอมไรทอ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร 
ระบบขับถายระบบทางเดินปสสาวะ และระบบสืบพันธุ 
 Pathology, body reactions to pathology including mechanisms of 
changes in the structure, function and adaptation for human organs at 
cellular and tissue-based level; emphasized on musculoskeletal system, 
nervous system, cardiovascular system, lymphatic system, endocrine system, 
respiratory system, gastrointestinal system, excretory system, urinary system 
and reproductive system 

 

4112210 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา  3(2-2-5) 
  Pharmacology and Toxicology 

แนวคิดพ้ืนฐานทางเภสัชวิทยา จลนศาสตรและพลศาสตรของยา ประโยชนของยา
ในการปองกันและรักษาโรค พิษวิทยา หลักการท่ัวไปของการเกิดพิษ กลไกการเกิดพิษ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดพิษ ความเปนพิษตอเซลล การระคายเคือง อาการแพจากพืชบาง
ชนิด ปฏิกิริยาตอกันของยา การเทียบเคียงฤทธิ์ของยาสมุนไพรกับยาแผนปจจุบัน 

   Basic concept of pharmacology; pharmacokinetics and  
pharmacodynamic; drug utility for preventing and healing diseases; 
toxicology, general foundation of toxicity, mechanisms of toxicity, causing 
factors for toxicity, toxicity to cells, irritation and allergic symptoms caused 
by plant contact; drug interaction; activity comparison between herbal and 
modern drugs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4112311 ระบาดวิทยาสําหรับการแพทยแผนไทย    2(2-0-4) 
  Epidemiology for  Thai  Traditional  Medicine 

 แนวคิดพ้ืนฐาน ความหมาย ขอบเขตและวิธีการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของ
การเกิดโรค หลักการควบคุมปองกันโรค การใชเครื่องมือทางระบาดวิทยาวัดการเกิดโรค
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และปญหาสุขภาพ วิธีการศึกษาทางระบาดวิทยา การเฝาระวังและการสอบสวนโรค การ
ประยุกตความรูทางระบาดวิทยา ในการปฏิบัติงานการแพทยแผนไทย 
 Basic concept of Epidemiology; natural history of diseases; disease 
and illness prevention and control; health measurement; methods used in 
epidemiologic studies; surveillance, investigation, application of 
Epidemiologic concepts for Traditional Thai    Medicine 

 

4112312        ชุมชนศึกษา            2(1-2-3) 
   Community  Study 

     ความหมาย แนวคิดเก่ียวกับชุมชนและการศึกษาชุมชน เทคนิค การศึกษาชุมชน 
ขอบเขตในการศึกษาชุมชน การทําแผนท่ีเพ่ือการพัฒนาสุขภาพชุมชน การศึกษา
ประวัติศาสตรชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพ วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี โครงสรางสังคม ระบบสุขภาพชุมชน ประวัติชีวิตบุคคลและกลุม
บุคคล การจัดทําแฟมครอบครัวและชุมชน การเตรียมชุมชนและการวินิจฉัยชุมชน 

      Meaning, concept of community Technical education, community 
education, community education, community boundaries. Mapping for 
Improve community health Education Community History local knowledge 
Geographical features Culture and traditions social structure Community 
Health Systems Life history of individual and group The preparation of the 
family and the community. Community preparation and diagnostic 
community 

 

4112313 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทยแผนไทย 2(2-0-4)      
  Law and Professional for Ethics of Thai Traditional Medicine 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติวิชาชีพ
การแพทยแผนไทย พระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติ
คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับ
การแพทยแผนไทย 

   Fundamental knowledge of law; Thai traditional medicine legislation;  
drug legislation; nursing home legislation; legislation for protection and 
promotion of Thai traditional medicine wisdom ; rules, orders and regulations 
related to Thai traditional medicine   
 
 
 
 
 
 
 

 

4112314 ระบบสุขภาพของไทย   1(1-0-2) 
Thai Public Health System 

ความหมาย องคประกอบของระบบสุขภาพ นโยบายสาธารณะและนโยบายรัฐท่ี
เ ก่ียวกับสุขภาพ แผนพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ การปฏิรูประบบสุขภาพ 
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สถานภาพของระบบการแพทยแผนไทยการแพทยพ้ืนบานไทย และการแพทยทางเลือกใน
ระบบสุขภาพ 

   Meaning, compositions of health service systems, public policies and  
government policies related to health, the national health development 
plans, health care systematic reform, the status of Thai traditional medicine, 
folk medicine and alternative medicine in health systems 

  

4112315 สุขภาพจิตสําหรับการแพทยแผนไทย 1(1-0-2) 
 Mental Health For Thai Traditional  Medicine 

หลักการ แนวคิด และการปฏิบัติทางดานสุขภาพจิต ปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพจิตและ
พัฒนาการของมนุษย บุคลิกภาพและการปรับตัว ปญหาสุขภาพจิตในสังคม โรคทางจิตเวช
และแนวทางในการปองกันรักษา จิตวิทยาคลินิก บทบาทของแพทยแผนไทยในการสงเสริม
สุขภาพจิตในกลุมเปาหมายตาง ๆ 

Principle, concept and practice of mental health; factors affecting 
mental health and human development; mental health problems in society; 
psychiatric disorders and guidelines for protection; clinical psychology; roles 
of Thai traditional medicine for promoting mental health in various target 
groups 

 

4112316 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทยแผนไทย 3(2-2-3) 
  Research Methodology for Thai Traditional  Medicine 

 แนวคิด หลักการ และความสําคัญของการวิจัยตอการพัฒนาการแพทยแผนไทย 
จรรยาบรรณนักวิจัยกระบวนการทําวิจัย การต้ังประเด็นคําถามวิจัย การสืบคน อางอิงและ
ประเมินวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย การวางรูปแบบการวิจัย 
การวิจัยทางคลินิก การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และการฝกปฏิบัติการจัดทํา
โครงรางการวิจัย การสุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตาง ๆ  
 Concept, principle and significance of research for the development 
of Thai Traditional Medicine; ethics of research; research process; research 
questions; search, citation and evaluation of relevant literatures; conceptual 
framework for research; study design; clinical trials, qualitative research, 
quantitative research; practice proposal preparation; sampling; construction 
of research tools; data collection; data analysis; writing a research report; 
presentation of research results in different ways 

 

4112317        การแพทยพ้ืนบาน*  2(2-0-2)
  Folk  medicine 

   นิยามและประเภทของการแพทยพ้ืนบานในประเทศไทย การแพทยพ้ืนบานใน
 ทองถ่ิน  แนวคิดและกระบวนการรักษา  การต้ังตํารับยาและการรักษาดวยการแพทย
พ้ืนบานทองถ่ิน 
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  Meaning and types of folk medicine in Thailand; folk medicine in the 
local area, concept and practice, drug prescription and treatment based on 
local medicine 
 

4112318        สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสําหรับการแพทยแผนไทย   1(1-0-2) 
   Sociology and Anthropology for Thai Traditional Medicine  
      สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาพ้ืนฐาน ความแตกตาง ความเชื่อมโยง และการ

ประยุกตกับการแพทยแผนไทย ความเชื่อ จิต และจิตวิญญาณเก่ียวกับสุขภาพ ความเจ็บปวย  
การดูแลสุขภาพและการใชบริการสุขภาพตามแนวทางการแพทยแผนไทย การสืบทอดภูมิ
ปญญาการแพทยพ้ืนบานไทย 

      Basic of sociology and anthropology, the difference and relationship 
between sociology and anthropology, application of sociology and 
anthropology for Thai Traditional  Medicine; beliefs, mind and soul concerning 
health, illness, health care and health services based on theories of Thai 
Traditional  Medicine; wisdom inheritance of Thai folk Traditional  Medicine 

 

4112319      การบริหารจัดการการแพทยแผนไทย                            1(1-0-2) 
   Thai Traditional Medicine Management 

 หลักการบริหารจัดการ การจัดองคกร การบัญชี การเงิน งบประมาณ กระบวน 
การจัดองคการ  และการใชทรัพยากรตางๆ  สามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารรานขาย
ยา โรงงานยา และสถานพยาบาล   

Principles of management, organizing, financial, accounting, budgets, 
process of organizing and resource exploitation can apply the knowledge 
acquired in pharmaceutical factory and hospital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4112320         การพัฒนาสุขภาพชุมชน                                          2(1-2-3) 
     Community Health Development 

 ภาวะสุขภาพของประชาชนและปจจัยท่ีเก่ียวของ ลักษณะชุมชน ชุมชนตาง
วัฒนธรรม การปฏิรูประบบบริการดานสุขภาพ หลักการและแนวโนมการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน การประเมินและวินิจฉัยชุมชน การสงเสริมสุขภาพบุคคลวัยตางๆ การพัฒนาสุขภาพ

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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ครอบครัว การระดมทรัพยากรในการพัฒนาสุขภาพชุมชน บทบาทของผูนําชุมชนและ
สมาชิกในการพัฒนาสุขภาพ สิ่งแวดลอม และสังคม การประเมินผลลัพธในการพัฒนา
สุขภาพชุมชน วิเคราะหกรณีศึกษาในการพัฒนาชุมชนท่ีหลากหลาย 
 Public health and associated factors, community Features, cultural 
communities, Health Reform, the community health and development 
trends, assessment and diagnostic communities, promoting healthy 
individuals of various ages, Family Health Development, mobilizing resources 
to improve community health, the role of community leaders and members 
to improve the health, environment and society, assessment of the results in 
the development of healthy communities, analyzing case studies on the 
development of a diverse community. 
 

4112421    การสัมมนาทางการแพทยแผนไทย     1(0-2-1)               
Seminar for Thai Traditional Medicine 

คนควาขอมูลในเรื่องท่ีนาสนใจ หรือเปนสิ่งใหม หรือแนวโนมในอนาคตทางดาน
การแพทยแผนไทยท่ีเก่ียวของอยางเปนระบบจากตํารา วารสาร สิ่งพิมพตาง ๆ และ
แหลงขอมูลอ่ืน ๆ วิเคราะหประเมินคุณคาของเรื่องนั้น ๆ และนําเสนอสําหรับอภิปราย 

   Searching for interesting, novel or future trend topic in Thai traditional  
medicine from textbook, journals and other related information; analysis and 
evaluation of the topic for presentation and discussion  

 

4112422 โครงงานพิเศษทางดานการแพทยแผนไทย     3(0-9-0) 
 Special Projects in Thai Traditional Medicine 

  จัดทําโครงงานวิจัยทางดานการแพทยแผนไทย และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตาม
กระบวนการวิจัย การเขียนรายงานหรือการจัดเตรียมตนฉบับ และการนําเสนอผลงานวิจัย 
  Research practice in Thai traditional medicine and related fields 
following research process; final report or manuscript writing and research 
presentation 

 
 
 
 
 
 
 
           2) กลุมวิชาชีพ     52  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา   ช่ือวิชา       น(ท-ป-อ) 

   
4112123        เภสัชกรรมไทย 1 4(3-2-7) 
   Thai Traditional Pharmacy 1 
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 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4112102 พฤกษศาสตรพ้ืนบาน 
 Pre-requisite or Co-requisite : 4112102 Ethnobotany 

   ประวัติและวิวัฒนาการของการแพทยแผนไทยดานเภสัชกรรมแผนไทยและ        
ยาเบญจกูล จรรยาเภสัช ความสําคัญและฝกปฏิบัติการประยุกตใชเภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช 
ตัวยาใชแทนกัน คณาเภสัช ขอควรระวังและขอหามในการใชตัวยา 
   History and evolution of Thai Traditional Pharmacy and Ben-Cha-Kun 
prescription in Thai traditional medicine; ethic in Thai Traditional Pharmacy 
practice; importance and practice applying of the followings; materiamedica, 
medicinal properties; substitution of similar property herbs; groups of 
materiamedica; precautions and contraindications of medicinal material 
 

4112224 เภสัชกรรมไทย  2 3(2-2-5) 
 Thai Traditional Pharmacy 2 
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4112123 เภสัชกรรมไทย 1 
 Pre-requisite or Co-requisite : 4112123 Thai Traditional Pharmacy 1 

  หลักการ วิธีการและฝกปฏิบัติการปรุงยาแผนไทย ชั่ง ตวง วัด การคํานวณทาง
เภสัชกรรมไทย     วิธีใชตัวยาอันตรายและกระสาย การเก็บและการสกัดตัวยาจากสมุนไพร 
การเตรียมยาสมุนไพรประเภทยาน้ํา ยาก่ึงแข็ง และยาของแข็ง การควบคุมภาพและการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑยาสมุนไพร 
  Principle  , formulation and practice methods of Thai traditional drugs; 
weights, measures and calculations in Thai Traditional Pharmacy; methods for 
using dangerous material medica and traditional drug vehicles; collection and 
extraction of essential substances from crude drugs; preparation of liquid, 
semi-solid and solid herbal drugs; qualitative control and restoration of 
herbal medicine products 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4112225    เภสัชกรรมไทย 3       3(2-2-5) 
   Thai Traditional Pharmacy 3 
  วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4112124 เภสัชกรรมไทย 2 
  Pre-requisite or Co-requisite : 4112124 Thai Traditional Pharmacy 2 
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หลักการ วิธีการและฝกปฏิบัติการวิเคราะหตํารับยา การต้ังตํารับยา การใช
สมุนไพรงานสาธารณสุขมูลฐาน บัญชี ยาหลักแหงชาติจากสมุนไพร ยาสามัญประจําบาน
แผนโบราณ สมุนไพรท่ีมีพิษ สารสําคัญหลักและความปลอดภัยของผลิตภัณฑจากสมุนไพร 
หลักการและขอควรระวังในการใชยาสมุนไพร การผลิตทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม 
หลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตยาจากสมุนไพร การข้ึนทะเบียนตํารับยา การขออนุญาต
ผลิตและขายยา 

Principles, formulation and practice analysis of drug formulas, drug 
formulation; utilization of medicinal plants in primary health care, national 
list of essential herbal drugs, traditional household medicines; poisonous 
medicinal plants; major active constituents and safety of herbal products; 
principles and precautions for using herbal medicines; Good Agriculture 
Practices (GAP) and Good Manufacturing Practice (GMP); pharmaceutical 
registration; licenses to manufacture and sell traditional drugs 
 

4112226   เวชกรรมไทย  1    3(2-2-5)
 Thai Traditional Medicine 1 

    ทฤษฎีการแพทยแผนไทย การกําเนิดมนุษย เบญจขันธ มหาภูตรูป สมุฏฐานแหง
โรคซ่ึงสัมพันธกับธาตุ ฤดูกาล อายุ เวลา สถานท่ี อาหาร และพฤติกรรม การปรับสมดุลของ
วาตะ ปตตะ เสมหะ ตามหลักคัมภีรวรโยคสาร หลักการตรวจโรค การวินิจฉัยโรคตามตํารา
เวชศึกษา  คัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีรโรคนิทาน คัมภีรธาตุวิภังค  คัมภีรธาตุวิวรณ    ฝก
ปฏิบัติการบันทึกประวัติผูปวย แนวทางการบําบัด  การสั่งจายยาและเลือกใชยาแผนไทย 
การปฐมพยาบาลและการสงตอผูปวย หลักการตรวจวินิจฉัยแบบแผนไทยและแผนปจจุบัน 
หลักการแปลผลเบื้องตนของผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

    Theories of Thai traditional medicine, human origination, Benjakhan, 
Mahaphutaroop; Thai traditional medicine etiology related to Thaat 
(Element),  season, age, time, place, food, and behavior; rebalancing of Pitta, 
Wata,  Semhabased according to Varayokhasara scripture; principle of 
physical examination and diagnosis following Vejsuksa textbook, 
Samutthanvinijaiya scripture, Rokanithan scripture, Dhatuvipung scripture, 
Dhatuvivorna scripture; practice medical talking; Thai traditional treatment; 
prescription and selection of Thai traditional drugs, primary health care and 
patient referral; principle of Thai traditional and modern medicines diagnosis; 
basic principle of the interpretation of the results from medical laboratory 
tests 

 
 
4112227 เวชกรรมไทย 2                             3(2-2-5)                                  
   Thai  Traditional  Medicine 2 
   วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4112126 เวชกรรมไทย 1 
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  Pre-requisite or Co-requisite : 4112126 Thai Traditional Medicine 1 
   โรคไขตางๆ ตามคัมภีรฉันทศาสตร   คัมภีรตักศิลา  คัมภีรสิทธิสารสังเคราะห 

คัมภีรธาตุวิวรณ  โรคปาก หู คอ จมูก และตาในคัมภีรมุขโรค คัมภีรอภัยสันตา เปรียบเทียบ
ความสัมพันธของสมุฏฐานการเกิดโรค อาการและพยาธิสภาพของโรคตามหลักการแพทย
แผนไทยและแผนปจจุบัน แนวทางการรักษา ฝกปฏิบัติการเลือกใชยาแผนไทยหรือการต้ัง
ตํารับยาแผนไทยเพ่ือการรักษา การสงตอผูปวย   

      Diagnosis of various types of fevers following Chantasart, Takasila, 
Sithisarnsongkrau, Thaatvivorn scriptures; diagnosis of oral, ear, throat, nose 
and eye diseases following Mukharook and Apaisantaa scriptures; relative 
comparison of diseases etiology; signs and symptoms between Thai   
traditional and modern medicine; clinical practice guidelines of Thai  
traditional treatment; practice selection of Thai drugs or prescription of Thai 
drug formulas for treatment; patient referral guidelines 

 

4112228 เวชกรรมไทย  3               3(2-2-5)                     
 Thai  Traditional  Medicine 3 
   วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4112126 เวชกรรมไทย 1 
  Pre-requisite or Co-requisite : 4112126 Thai Traditional Medicine 1 

   การวินิจฉัยโรคมารดาและเด็กตามคัมภีรปฐมจินดา การวินิจฉัยโรคโลหิตและระดู
สตรีตามคัมภีรมหาโชตรัตน การวินิจฉัยโรคความเสื่อมของรางกายตามคัมภีรกษัย        
การวินิจฉัยโรคลมตามคัมภีรชวดารและคัมภีรมัญชุสาระวิเชียร แนวทางการรักษา ตลอดจน
การเทียบเคียงโรคกับการแพทยแผนปจจุบัน ฝกปฏิบัติการเลือกใชยาแผนไทยหรือการต้ัง
ตํารับยาแผนไทยเพ่ือการรักษา แนวทางการสงตอผูปวย 

     Diagnosis of maternal and pediatric diseases following Pathomjindaa  
scripture; diagnosis of gynecological disorders following Mahachotarat 
scripture; diagnosis of degenerative diseases following Kasai scripture; 
diagnosis of Wata diseases following Chavadan and Manshusaravichian 
scriptures; cliniacal practice guidelines of Thai traditional treatment and 
comparison of diseases between Thai traditional and modern medicines; 
practice selection of Thai drugs or prescription of Thai drug formulas for 
treatment; patient referral guidelines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4112229 เวชกรรมไทย 4                                       3(2-2-5) 
 Thai Traditional Medicine 4 
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4112126 เวชกรรมไทย 1 
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Pre-requisite or Co-requisite : 4112126 Thai Traditional Medicine 1 
   การวินิจฉัยโรคในระบบทางเดินอาหารตามคัมภีรธาตุบรรจบ และคัมภีรอุทรโรค 
การวินิจฉัยโรคทางเดินปสสาวะตามคัมภีรมุจฉาปกขันธิกา โรคในระบบผิวหนังตามคัมภีร    
ไพจิตรมหาวงศและคัมภีรวิถีกุฏฐโรค การวินิจฉัยท่ีเก่ียวกับฝภายในตามคัมภีรอติสารและ
คัมภีรทิพยมาลา แนวทางการรักษาและฝกปฏิบัติการเลือกใชยาแผนไทย หรือการต้ังตํารับยา
แผนไทยเพ่ือการรักษา แนวทางการสงตอผูปวย  

   Diagnosis of gastrointestinal diseases following Thaatbunjob and 
Utornrok scriptures; diagnosis of urinary diseases following Mujchapakhantikaa  
scriptures; dermatological diseases following Paijimahavong and Vithigutharook 
scriptures; diagnosis of internal inflammation and abscess following Atisarn and 
Tipmala scriptures; treatment guidelines and practice selection of Thai drugs 
selection of Thai drugs or prescription of Thai drug formulas for treatment; 
patient referral guidelines 

 

4112230 ผดุงครรภไทย 1                               3(2-2-5) 
 Thai  Midwifery 1 

   แนวคิดและหลักการของการผดุงครรภไทย หนาท่ีและบทบาท จรรยาบรรณ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับผดุงครรภไทย การปฏิสนธิ และการต้ังครรภ กายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยาของการต้ังครรภ กลไกการคลอด การปฏิบัติเพ่ือชวยเหลือการคลอด การสงเสริม
สุขภาพมารดาและทารกในระยะกอนคลอด ระยะคลอด และระยะหลังคลอดในครรภปกติ 
การคลอดท่ีผิดปกติภาวะแทรกซอนทางสูติศาสตร ตลอดจนแนวทางการสงตอ 
   Concept  and principle of Thai  Midwifery; function and role; ethics 
and related law correlated to Thai  Midwifery ; fertilization and pregnancy; 
anatomy and physiology of pregnancy; parturition mechanism; practice for 
assisting in parturition; health promotion for normal pregnant woman and 
fetus in antepartum and intrapartum as well as for maternal and infant in 
postpartum; abnormalities of childbirth; Obstetric complications; patient 
referral guidelines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4112231 ผดุงครรภไทย 2                                 2(1-2-3) 
  Thai  Midwifery  2 

วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4112230 ผดุงครรภไทย1 
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Pre-requisite or Co-requisite : 4112230 Thai  Midwifery 1 
แนวคิด หลักการ และฝกปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพมารดาและทารกของผดุงครรภ

ไทย คติความเชื่อและการปฏิบัติตามองคความรูตามคัมภีรปฐมจินดา ครรภทวารกําเนิด 
ครรภรักษา ครรภปริมณฑล ครรภวิปลาส ครรภวาระกําเนิด และครรภประสูติ วัฒนธรรม
การเกิดและการอยูไฟ การนวดไทย การระคบสมุนไพร การทับหมอเกลือ การนั่งถาน การ
เขากระโจม การอาบน้ําสมุนไพร การพันผาหนาทอง และการใหคําแนะนํา ขอควรปฏิบัติ
และขอหามในมารดาต้ังครรภ ในระยะกอนคลอด ระหวางคลอด และหลังคลอด 
 Concept principle and practice of health promotion for mother and 
infant according to Thai  Midwifery ; beliefs and practice following the 
knowledge in Pathomjinda scripture including development of fetus, signs of 
pregnancy and antenatal acre, illness during pregnancy, cause of abortion, 
predicted dated of deliver, and full term pregnancy; culture in childbirth and 
lying by the fire after childbirth; Thai massage, herbal compress massage, 
pressing waist by hot pot containing salt, sitting over burning charcoal for 
vaginal contraction, herbal sauna and bathing, postpartum belly binding; 
suggestion, caution and prohibition for woman during antepartum, 
intrapartum and postpartum periods 

 

4112232 การนวดไทย  1         3(1-4-4) 
 Thai Massage 1 

    ประวัติความเปนมาของการนวดไทย มารยาทและจรรยาบรรณวิชาชีพการนวด
ไทยความรูเบื้องตนของการนวดไทย ทฤษฎีเสนประธานสิบ กายวิภาคศาสตรและสรีระ
วิทยาสําหรับการนวดไทย การฝกกําลังนิ้วมือความรูพ้ืนฐานการนวดไทยแบบเชลยศักด์ิ และ
การนวดไทยแบบราชสํานัก เสนพ้ืนฐานและจุดสัญญาณกายบริหารฤาษีดัดตน การอบและ
ประคบสมุนไพรเพ่ือสงเสริมสุขภาพ  
    History, manners and professional ethics of Thai massage; the basic 
knowledge of Thai massage, theories of Senprathansib (10 energy meridians); 
anatomy and physiology for Thai massage; finger strength training; foundation 
of folk Thai massage (Chaloeysak) and royal Thai massage (Rajchasumnuk); 
basic lines and signal points in the human body; physical exercise according 
to hermit’s stretching and benching; herbal steaming and pressing for health 
promotion 
 
 
 
 
 

4112333 การนวดไทย  2                                                      3(1-4-4) 
 Thai Massage 2 
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4112232 การนวดไทย 1 
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 Pre-requisite or Co-requisite : 4112232 Thai Massage 1 
     หลักการ และฝกปฏิบัติการซักประวัติ ตรวจรางกาย วิเคราะหสาเหตุ วินิจฉัยโรค
ทางการแพทยแผนไทย เทียบเคียงแผนปจจุบัน การนวดรักษาอาการ/โรคท่ีพบบอย การฝก
กําลังนิ้วมือ และการแตงรสมือ การใชยาสมุนไพร การใหคําแนะนําเก่ียวกับอาหารแสลง 
และการใหกายบริหาร และการสงตออยางเหมาะสม 
   Concept and practice history taking, physical examination and disease 
diagnosis following traditional Thai medicine: Thai massage for treating 
common diseases and diseases in skeleton and muscle system; specific 
techniques for treatment; various types of massage for health promotion 
including oil massage, sport massage, foot massage: suggestion for health 
care after treatment; standard of Thai massage service in Thai traditional 
medicine health care center 

  

4112334       การนวดไทย 3         3(1-4-4) 
         Thai Massage 3 

 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4112232 การนวดไทย 1 
 Pre-requisite or Co-requisite : 4112232 Thai Massage 1 

 หลักการ และฝกปฏิบัติการซักประวัติ ตรวจรางกาย วินิจฉัยโรคตามหลักทฤษฏี
การแพทยแผนไทย การนวดรักษาโรคท่ีพบบอย โรคทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ เทคนิค
เฉพาะโรค การนวดสงเสริมสุขภาพแบบตาง ๆ การนวดน้ํามัน การนวดนักกีฬา การดัดดึง 
และการนวดฝาเทา ใหคําแนะนําหลังการรักษา รวมถึงมาตรฐานงานบริการดานนวดไทยใน
ระบบโรงพยาบาล 

Concept and practice history talking, physical examination and 
disease diagnosis following traditional Thai medicine: Thai massage for 
treating common diseases and diseases in skeleton and muscle systems; 
specific techniques for treatment; various type of massage for health 
promotion including oil massage, sport massage, stretching, foot massage: 
suggestion for health care after treatment; standard of Thai massage service 
in Thai traditional medicine health care center 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4112435 ฝกประสบการณวิชาชีพเภสัชกรรมไทย           3(0-18-0) 
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  Internship in Thai Traditional Pharmacy 
  วิชาท่ีตองสอบผานกอน : 4112225 เภสัชกรรมไทย 3 
  Pre-requisite : 4112225 Thai Traditional Pharmacy 3 

ฝกปฏิบัติงานการผลิตยาในสถานท่ีผลิตยา การจายยาสมุนไพร ตลอดจนการให
คําแนะนําในการใชยาสมุนไพร  

Internship in herbal drug manufactories, herbal drug prescription as 
well as giving instruction for herbal drug use 

 

4112436 ฝกประสบการณวิชาชีพผดุงครรภไทย                  2(0-12-0) 
  Internship in Thai Midwifery 
  วิชาท่ีตองสอบผานกอน : 4112231 การผดุงครรภไทย 2 

Pre-requisite : 4112231 Thai  Midwifery 2 
 การนําความรูและทักษะท่ีไดจากวิชาการผดุงครรภไทยมาใชในสถานการณจริง 
เพ่ือดูแลสุขภาพแบบองครวมแกมารดาและทารก ในระยะกอนคลอด ระยะคลอด และระยะ
หลังคลอดในภาวะปกติ ตามหลักการแพทยแผนไทย โดยคํานึกถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
กฎหมายแหงวิชาชีพการผดุงครรภไทย รวมท้ังการพัฒนาทักษะในการสื่อสารและ
สัมพันธภาพกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทยได 
 Applying the knowledge and skill gained from Thai midwifery subject 
to real life situations for holistic health care of pregnant women and infant in 
antepartum, intrapartum, as well as postpartum period according to the 
principal of Thai  traditional  medicine which regarding to moral, ethical and 
professional law of Thai midwifery; development of communication skill and 
relationship with patients and health care teams 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4112437  ฝกประสบการณวิชาชีพเวชกรรมไทย             4(0-24-0) 
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  Internship in Thai Traditional Medicine  
  วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : เวชกรรมไทย 4 
  Pre-requisite : 4112129 Thai Traditional Medicine 4 

   ฝกปฏิบัติงานในสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการใหครอบคลุมมาตรฐาน
เนื้อหาวิชาชีพดานเวชกรรมไทย ภายใตการคําแนะนําของผูควบคุมงาน การพัฒนาทักษะใน
การสื่อสารและสัมพันธภาพกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทย 
   Internship in sanatoriums or health establishments which covering 
standard content in Thai traditional medicine under the guidance of 
supervisors; development of communication skill and relationship with 
patients and health care teams 

   

4112438  ฝกประสบการณวิชาชีพการนวดไทย      3(0-18-0) 
Internship in Thai Massage  

 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4112334 การนวดไทย 3 
 Pre-requisite or Co-requisite : 4112334 Thai Massage 3 

การนําความรูและทักษะท่ีไดจากวิชาการนวดไทยมาใชในสถานการณจริง เพ่ือการ
นวดรักษาและ ฟนฟูสุขภาพของผูปวย ตามหลักการแพทยแผนไทย การวิเคราะหโรค
ทางการนวดไทย เทียบเคียงกับการแพทยแผนปจจุบัน ตลอดจนการสงตอผูปวย 

   Applying knowledge and skills gained from Thai massage subject to  
real life situations for treating and restoring patient health which regarding to  
the principal of Thai traditional medicine; disease analysis based on Thai 
traditional medicine and comparison with those in modern medicine; patient 
referral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4112439  ฝกบูรณาการประสบการณวิชาชีพการแพทยแผนไทย   3(0-18-0) 
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  Integrated experiences in Thai Traditional Thai Medicine  
 วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4112337 ฝกประสบการณวิชาชีพเวชกรรม 

ไทย, 4112435 ฝกประสบการณวชิาชีพเภสัชกรรมไทย, 4112436 ฝกประสบการณวิชาชีพ 
ผดุงครรภไทย, 4112438 ฝกประสบการณวิชาชีพการนวดไทย 
Pre-requisite or Co-requisite : 4112337 Internship in Thai Traditional Medicine, 
4112435 Internship in Thai Traditional Pharmacy, 4112436 Internship in Thai 
Midwifery, 4112438 Internship in Thai Massage 

นําความรูทักษะท่ีไดจากการศึกษาปฏิบัติมาใชในการฝกปฏิบัติงานดานการแพทย
แผนไทยดวยการบูรณาการความรูเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และการผดุง
ครรภ แกผูปวยจริง ภายใตการควบคุมของอาจารยแหลงฝก ใหการตรวจวินิจฉัยโรค      
การรักษา และคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ และบูรณาการการรักษารวมกับวิชาชีพอ่ืนใน
สถานพยาบาล 

Applying the knowledge and skill gained from the studies to clinical 
practice in Thai traditional medicine by integrating experiences the 
knowledge of Thai medicine, Thai pharmaceuticals, Thai massage and Thai 
midwifery to real patients, which under supervision of authorized 
practitioners; giving diagnosis, treatment, and suggestion for health care; 
integrating of treatment with allied health sciences professions in health care 
units 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     3.2  ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
     3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 
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ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 

สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ป 
พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. นางสาวกนกกร   
    มอหะหมดั* 
    อาจารย 
 

วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร) 
วท.บ. (การแพทยแผน
ไทยประยุกต)             

มหาวิทยาลยัราชภฎั
ยะลา 

  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2554 
 

2549 

15 15 15 15 15 

2. นายชัยณรงค  ชู
ทอง* 
   อาจารย 
 

ภ.ม. (เภสัชศาสตร
สังคมและการบริหาร) 
ภ.บ. (เภสัชศาสตร) 
เกียรตินิยมอันดับสอง 

  มหาวิทยาลัยสงขลา 
  นครินทร 
มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร 

2549 
 

2547 
 

15 15 15 15 15 

3. นางสาว 
   เบญจวรรณ  
   พูนธนานิวัฒนกุล 
 

Ph.D. (Pharmacy) 
 
ภ.ม. (เภสัชศาสตร
สังคมและการบริหาร) 
ภ.บ. (เภสัชศาสตร)  
 

  University of 
Reading 

  มหาวิทยาลัยสงขลา 
  นครินทร 
มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร 

2558 
 

2553 
 

2546 
 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวโรสนานี 
เหมตระกูลวงศ 
    อาจารย 
 

วท.บ.(การแพทยแผน
ไทย) 
 
 

มหาวิทยาลยัสงขลา
นครินทร 

2555 15 15 15 15 15 

5. นางสาวคอรีเยาะ   
อะแซ  
    อาจารย 
 

วท.บ.(การแพทยแผน
ไทย) 
 

มหาวิทยาลยัสงขลา
นครินทร 

2555 15 15 15 15 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              3.2.2  อาจารยประจํา               
 

 
ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ป 
พ.ศ. 

ภาระการสอน 
 (ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 
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1. นายไฟศอล 
    มาหะมะ 
    อาจารย 

การแพทยแผน
ไทยบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

2556 15 15 15 15 15 

2. นายอับดุลมาเละ   
    กามา  
    อาจารย 

การแพทยแผน
ไทยบัณฑิต  

มหาวิทยาลยัสงขลา 
  นครินทร 

2556 15 15 15 15 15 

3.  นางสาวสุธินี   
    หูเขียว 
    อาจารย 

วท.บ. (การแพทย
แผนไทย)   
  

มหาวิทยาลยัสงขลา 
  นครินทร 

2555 15 15 15 15 15 

4.  นางสาวนูรอัสมา  
    ปุต ิ
    อาจารย   

วท.บ. (การแพทย
แผนไทย)   
 

มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร 

2555 15 15 15 15 15 

5.  นางสาวตัสนีม   
    บัวระภา 
    อาจารย  

การแพทยแผน
ไทยบัณฑิต 

วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดยะลา 

2557 15 15 15 15 15 

6.  นางสาวนวลพรรณ   
    ทองคุปต 
    อาจารย 

การแพทยแผน
ไทยประยุกต
บัณฑิต 

มหาวิทยาลยัราชภฎั 
สวนสุนันทา 

2554 15 15 15 15 15 

 3.2.3  อาจารยพิเศษ  
  

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

1. นายกัสมัน  ยะมาแล 
     

วท.ม. (สาขาเกษตรศาสตรและ
สหกรณ) 
ค.บ. (เกษตรกรรม) 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
วิทยาลัยครูสงขลา 

2. นายศักด์ิชัย   
   จันทรสงเคราะห   

ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)  
 น.บ. (นิติศาสตร)   

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3. นายไพวัลย   โคศรีสุทธิ์ การแพทยแผนไทยบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
4. นางสาวสุภาวดี  สาราช การแพทยแผนไทยบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
5. นางสาวรุสนานี  แลหา การแพทยแผนไทยประยุดตบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล 
6. นายวรนนท สิทธิศักด์ิ วท.บ. (แพทยแผนไทยประยุกต)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 
 
 
4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม 

 การฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต คือ ฝกประสบการณ
วิชาชีพเภสัชกรรมไทย ฝกประสบการณวิชาชีพผดุงครรภไทย  ฝกประสบการณวิชาชีพการนวดไทย           
ฝกประสบการณวิชาชีพเวชกรรมไทยและฝกบูรณาการประสบการณวิชาชีพการแพทยแผนไทย ซ่ึงแบงเปน 2  
ข้ันตอน ไดแก 
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1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  เปนการเตรียมเพ่ือปฏิบัติการจริง  นักศึกษาจะมีสวนรวมกับ
สถานพยาบาลและชุมชน ในการฝกปฏิบัติตามหลักและวิธีการทางวิชาชีพแพทยแผนไทย  

2) การฝกปฏิบัติวิชาชีพในสถานพยาบาล ประกอบดวย ฝกประสบการณวิชาชีพเภสัชกรรมไทย    
ฝกประสบการณวิชาชีพผดุงครรภไทย  ฝกประสบการณวิชาชีพการนวดไทย ฝกประสบการณวิชาชีพเวช
กรรมไทย   และฝกบูรณาการประสบการณวิชาชีพการแพทยแผนไทย ในสถานพยาบาลโดยอิสระควบคูกับ
การนิเทศ  โดยสามารถนําความรู  ทักษะ  ท่ีไดจากการศึกษามาใชในการฝกปฏิบัติงานดานวิชาชีพใน
สถานพยาบาล  และสามารถพัฒนาทักษะในการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทย 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
  1) มีทักษะการฝกปฏิบัติวิชาชีพดานการแพทยแผนไทยระหวางเรียนเก่ียวกับงานในหนาท่ี 
บูรณาการความรูท่ีเรียนมาใชในการฝกประสบการณวิชาชีพ  ตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
  2) มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาเฉพาะ  ในสถานศึกษาเต็มเวลา  เพ่ือ
เรียนรู การปฏิบัติในหนาท่ีครูตลอดกระบวนการ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ปการศึกษา 
 4.2  ชวงเวลา  
  การฝกปฏิบัติวิชาชีพในวิทยาลัยและสถานพยาบาล ชั้นปท่ี 4    
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  การฝกปฏิบัติวิชาชีพในวิทยาลัยและสถานพยาบาล  แบงเปน 5 รายวิชา ตลอดภาค
การศึกษาของชั้นปท่ี 4 
 
5.  ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1  คําอธิบายโดยยอ  
  นักศึกษาชั้นปท่ี 4 หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
จะตองไดรับการสรางเสริมประสบการณในการทํางานวิจัย โดยมุงเนนการทําโครงงานพิเศษทางดาน
การแพทยแผนไทย เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู และคุณภาพของนักศึกษาและอาจารย สําหรับนําไป
ประยุกตใชในวิชาชีพทางการแพทยแผนไทยตอไป โดยกําหนดใหนักศึกษาทําวิจัยเปนรายบุคคล 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู  
  นักศึกษาชั้นปท่ี 4 ไดฝกทําวิจัย เพ่ือใหมีผลการเรียนรู ดังนี้ 
  1) มีความสามารถในการทําโครงงานพิเศษทางดานการแพทยแผนไทยซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานของ
การทําวิจัยในการนําไปประยุกตใชในวิชาชีพทางการแพทยแผนไทย  และเพ่ือการศึกษาตอ 
  2) มีทักษะและมีสมรรถนะในดานการทําโครงงานพิเศษทางดานการแพทยแผนไทยเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 5.3  ชวงเวลา  

  ชั้นปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 และ ชั้นปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 5.4  จํานวนหนวยกิต 

  รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทยแผนไทย  3 (2-2-3)  
รายวิชาโครงงานพิเศษทางดานการแพทยแผนไทย 3 (0-9-0)  

 5.5  การเตรียมการ 
  นักศึกษาไดเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทยแผนไทย ในกลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ    
เพ่ือศึกษากระบวนการและฝกปฏิบัติการวิจัย 
 5.6  กระบวนการประเมินผล   
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  ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารยท่ีปรึกษา กรรมการสอบ และ/หรือ อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 
1) มีทักษะการใชภาษามลายูกลาง 1.  จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป  บังคับเรียน 2 รายวิชา 
2.  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย
การอบรมเพ่ิมเติม 

1.  การสอบวัดผล 
2.  การประเมินผลการเขารวม 
กิจกรรม 

2) มีทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป บังคับเรียน 1 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย
การอบรมเพ่ิมเติม 

1. การสังเกต 
2. การประเมินการเขารวม
กิจกรรม 

3) จิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ กําหนดใหนักศึกษาทําโครงการ ป
ละ 1 ชิ้นงาน และใหมีโครงการ
ชวยประชาชนในทองถ่ินท่ีประสบ
ภัยตามโอกาส  และนําเสนอการ
ดําเนินงานตามโครงการ 

นําเสนอกิจกรรมตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4) มีความรูทางดานการแพทยแผน
ไทย และภูมิปญญาทองถ่ินมา 
ประยุกตใชในการบริการสุขภาพ การ
บําบัดรักษาโรค การสงเสริมและฟนฟู
สุขภาพ  การปองกันโรค ในรูปแบบ
องครวมใหสอดคลองกับระบบบริการ
สาธารณสุข  

1. ศึกษาดูงานในสถานพยาบาล  
และใหนักศึกษาทดลองจัดกิจกรรม
ในชุมชน 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย
การอบรมเพ่ิมเติม 

1. การสังเกต 
2. การประเมินการเขารวม
กิจกรรม 

5) การมีคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะ 
ซ่ือสัตย รับผิดชอบและยึดม่ัน
จรรยาบรรณ  สืบสานภูมิปญญา 

วัดพฤติกรรมของนักศึกษาจาก
กิจกรรม/โครงการท่ีจัดข้ึน คือ
อยางนอยรอยละ 80 ของ
นักศึกษาท่ีรวมกิจกรรม/
โครงการมีซ่ือสัตย รับผิดชอบ
และยึดม่ันจรรยาบรรณ        
สืบสานภูมิปญญาเพ่ิมข้ึน 

6) แกปญหาหรือพัฒนาวิชาการดาน
การแพทยแผนไทยดวย 
กระบวนการวิจัย  
 

สงเสริมทักษะทําวิจัยในรายวิชาท่ี
กําหนด 

วัดผลงานของนักศึกษาท่ีได
เผยแพร หรือนําเสนอ โดยรอย
ละ 10 ของนักศึกษามีการ
เผยแพร หรือนําเสนอผลงานใน
ระดับชาติ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
        2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 2.1.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) การปฏิบัติตนตามกรอบ

ระเบียบ ขอบังคับของ
สถาบันและสังคม 

2) การแสดงออกถึงการมีวินัย
ในการเรียน ตรงตอเวลา 
ซ่ือสัตยสุจริต ขยัน อดทน 
และสูงาน 

3) การแสดงออกถึงการเคารพ
สิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณคาและศักด์ิศรีของความ
เปนมนุษย 

4) การแสดงออกถึงการมีจิต
อาสา และมีจิตสํานึก
สาธารณะ 

5) รักและภูมิใจในสถาบัน 
ทองถ่ิน มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  
สิ่งแวดลอมและ 

    ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 1) กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพ่ือบม
เพาะใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา 
ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง 
สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิและ
รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และมี
ความซ่ือสัตยสุจริต 

 2) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤติดาน
คุณธรรมจริยธรรมของสังคมและ
วิชาการ  

 3) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิง
ปฏิบัติการ (Interactive action 
learning) 

 4) การใชกรณีศึกษา (Case study) 
 5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการ

เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม และ
การมีจิตอาสา 

1) วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหแบบวิภาษวิธี 

2) วัดและประเมินจากกลุม
เพ่ือน 

3) วัดและประเมินจากผลงาน
กรณีศึกษา 

4) วัดและประเมินจากผลการ
เขารวมกิจกรรมเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
การมีจิตอาสา 
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2.1.2  ดานความรู 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) การแสดงออกถึง
ความสามารถในการเขาถึง
แหลงการเรียนรู 

2) การแสดงออกถึงความ 
สามารถในการบูรณาการ
ความรู และการประยุกต
ความรู 

3) มีความรูและความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการและทฤษฎี
ท่ีสําคัญในเนื้อหาของหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให
ผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง  การ
เรียนรูแบบมีสวนรวม สามารถเขาถึง
แหลงเรียนรู  บูรณาการความรู  และ
ประยุกตใชความรูตามหลักการและ
ทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา โดย
ใชกลวิธีการสอนท่ีหลากหลายท้ัง
ผูเรียนสนใจ  เพ่ือการเรียนรูรวมกัน
ของกลุมการบรรยายรวมกับการ
อภิปราย  การคนควากรณีศึกษา  
ตลอดจนนําเสนอประเด็น 

ประเมินดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  
เพ่ือใหครอบคลุมการประเมิน
ดานความรู  ดังนี้ 
1) การทดสอบยอย 
2) ทดสอบกลางภาคการศึกษา     

ปลายภาคการศึกษา 
3) ประเมินจากรายงาน

การศึกษาคนควา 
4) ประเมินจากการนําเสนอ

รายงานในชั้นเรียน 
 

  
 2.1.3  ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1)  สามารถใชทักษะการคิดอยาง

มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิด
เชิงเหตุผล และคิดเชงิ บูรณา
การในชีวิต ประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิ  ภาพ 

2)  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือ
สรางประโยชนตอตนเองและ
สังคมได 

 

การสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝก
ทักษะการคิดและการแกไขปญหา 
ท้ังระดับบุคคลและกลุมใน
สถานการณท่ัวไป โดยใชวิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย เชน การ
อภิปรายกลุม  การทํากรณีศึกษา  
การโตวาที  การจัดทําโครงการ  
และการใชเกมส  เปนตน 

  การประเมิน เปนการวัดและการ  
  ประเมินทักษะการคิด และการ   
  แกไขปญหา  เชน 
1) การสอบวัดความสามารถใน

การคิดและแกไขปญหาโดยใช
กรณีศึกษา 

2) การประเมินจากผลงานท่ีเกิด
จากการใชกระบวนการแกไข
ปญหา  การศึกษา คนควา
อยางเปนระบบ  การวิเคราะห
วิจารณ เชน รายงานการ
วิเคราะหวิจารณ  กรณีศึกษา 
การศึกษาอิสระ  รายงานผล
การอภิปรายกลุม  การประชุม
ปรึกษาปญหา  และการสัมมนา 
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 2.1.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
ท้ังในฐานะผูนําและสมาชิก
กลุม 

2) มีความรับผิดชอบตอบทบาท
หนาท่ีของตนเอง ท้ังตอตนเอง 
ตอผูอ่ืน และตอสังคม 

3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ี
ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

    นักศึกษาตองมีความสามารถ 
    ท่ีจะปรับตัวใหเขากับบุคคล  
    และสังคม  ดังนั้นอาจารย 
    ผูสอนตองจัดการเรียนการ 
    สอน ดังนี้ 
1) กลยุทธการสอนท่ีเนนการมี

ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และ 

    ผูเรียนกับสังคม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

มีการทํางานเปนกลุม        
เพ่ือสงเสริมการแสดงบทบาท
ของการเปนผูนําและผูตาม 

3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษา
ไดมีความรับผิดชอบ            
มีปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคม 

    พหุวัฒนธรรม 
 

1) การประเมินความสามารถใน
การทํางานรวมกับกลุมเพ่ือน 
และกลุมทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค 

2) การประเมินผูเรียนในการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผู
ตาม ในสถานการณการเรียนรู
ตามวัตถุประสงค 

3) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรม
และการเขารวมกิจกรรมของ
นักศึกษา 

 

  

 2.1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

2) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการติดตอสื่อสาร โดยใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

3) การแสดงออกถึงความสามารถ   
   ในการวิเคราะห ตัวเลข แปลผล   
   และนําเสนอขอมูลไดอยาง  
   เหมาะสม และใชเปนพ้ืนฐาน 
   แกปญหาและการตัดสินใจใน 
   ชีวิตประจําวัน 
 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ
การสื่อสารระหวางบุคคลท้ังการ
พูด การฟง และการเขียนใน
กลุมผูเรียน ระหวางนักศึกษา
และอาจารย และบุคคลท่ี
เก่ียวของ 

2) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ี
สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบ
และวิธีการ 

 
 

1) การประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใชแบบสังเกต และแบบ
ประเมินทักษะการพูด การ
เขียน 

2) การทดสอบทักษะการฟงจาก
แบบทดสอบท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการเรียนรู 

3) การทดสอบ การวิเคราะห
ขอมูล โดยใชขอสอบ การทํา
รายงาน  และการวิเคราะห
ขอมูลผลการ ศึกษาวิจัย 
การศึกษาอิสระ 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

   4) การแสดงออกถึงการมี   
   สารสนเทศในการสืบคนขอมูล 
   เพ่ือการแสวงหาความรูทักษะ 
   การ ใชเทคโนโลยี 
 
    
    
 

   3) การจัดประสบการณการ   
   เรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดใช 
   ความ สามารถในการเลือก   
   สารสนเทศและฝกทักษะการ 
   นําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการท่ี  
   หลากหลายเหมาะสมกับ 
   ผูฟงและเนื้อหาท่ีนําเสนอ 
   หลากหลายเหมาะสมกับผูฟง 
   และเนื้อหาท่ีนําเสนอ 
 

   

  
2.2  หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพและกลุมวิชาชีพ   
 2.2.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.2.2  ดานความรู 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) มีความรูและความเขาใจใน
ศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานชีวิตและ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร
สุขภาพ ท่ีครอบคลุมท้ัง
วิทยาศาสตร มนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร กฎหมายและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2) มีความรูและความเขาใจใน
หลักการและทฤษฎีการแพทย
แผนไทย การแพทยพ้ืนบาน
ไทย และสามารถบูรณาการกับ
ศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

3)  มีความรูและทักษะใน
กระบวนการวิจัย และสามารถ
นําไปประยุกตใชในวิชาชีพได 

 
 

1) ใชการสอนหลายรูปแบบตาม
เนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย  
การอภิปราย การทบทวน   
การฝกปฏิบัติการ การสัมมนา 
และเทคนิคการสอนอ่ืน ๆ      
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2) การเรียนรูจากแหลงเรียนรูใน
และนอกหองเรียน เชน  
การศึกษาดูงานแหลง ปฏิบัติท่ี
ดีและเปนเลิศ การรับรูขาวสาร
จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือจากสื่อมวลชนในรูปแบบ
ตาง ๆ การเรียนรูภูมิปญญา
จากคนในชุมชน การเรียนรูดวย
ตนเอง 

3) การเรียนรูจากสถานการณจริง
จากการฝกงานใน
สถานพยาบาล จากวิทยากร
ภายนอกสถาบัน ในหัวขอท่ี
นาสนใจและทันสมัย 

ประเมินดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  
เพ่ือใหครอบคลุมการประเมินดาน
ความรู  ดังนี้ 
1) การทดสอบยอย 
2) การสอบกลางภาคการศึกษา    

ปลายภาคศึกษา 
3) ประเมินจากรายงานการศึกษา

คนควา 
4) ประเมินจากการนําเสนอ

รายงานหนาชั้นเรียน 
 



56 
 

4) การเรียนรูผานกระบวนการวิจัย 
เชน การศึกษาคนควาขอมูล  
การทําโครงงาน การถาม ตอบ
ปญหาทางวิชาการในหองเรียน 
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2.2.3  ดานทักษะทางปญญา 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) ตระหนักรูในศักยภาพและสิ่งท่ี
เปนจุดออนของตนเพ่ือพัฒนา
ตนเอง ใหมีความสามารถเพ่ิม 

    มากข้ึน สามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติทางการแพทยแผนไทย 
การสอน การแสวงหาความรูท่ี
มีประสิทธิภาพ และการเปน
ผูนําท่ีเขมแข็ง 

2) สามารถสืบคน รวบรวม
วิเคราะห ประเมินความ
นาเชื่อถือขอมูล สรุปจาก
แหลงขอมูลท่ีหลากหลาย   
และนําขอมูลไปใชในการอางอิง 
และแกไขปญหาอยางมี
วิจารณญาณ เพ่ือใหมีคุณภาพ
ในการใหบริการทางการแพทย
แผนไทย 

 3) สามารถใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ทางการวิจัย  
และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือ
พัฒนา วิธีการแกไขปญหาใหมี 
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
สถานการณและบริบททาง
สุขภาพท่ีเปลี่ยนไป 

 
 
 
 
 
 

1) การเรียนรูผานกระบวนการคิด
เพ่ือสงเสริมการคิดวิเคราะห  
คิดสังเคราะห คิดประเมินคา 
และคิดอยางมีวิจารณญาณ  
โดยจัดใหมีกิจกรรมในลักษณะ
ตาง ๆ เชน การอภิปรายกลุม 
การคิดวิเคราะหหรือ แกปญหา
ในสถานการณจําลอง กิจกรรม
การแกปญหา กิจกรรมการ
วิเคราะหจากการมองตางมุม 

2) การเรียนรูผานกระบวนการวิจัย 
เชน การศึกษาคนควาขอมูล
จากแหลงเรียนรูตางๆ การใชสื่อ
เทคโนโลยี การทําโครงงาน 
และการทําวิจัยในชั้นเรียน 

3) การเรียนรูจากประสบการณตรง  
เชน กิจกรรมฝกปฏิบัติ การฝก 
ทักษะ การสังเกต     

 

1) นักศึกษาประเมินกระบวนการ 
พัฒนาความสามารถทางปญญา
ของตนเองในแตละข้ันตอน  
เชน การสังเกต การต้ังคําถาม    
การสืบคน การคิดวิเคราะห 
การสังเคราะห การสะทอนและ
สือ่ความคิด 

2)  อาจารยประเมินความสามารถ
ทางปญญาท้ังการคิดท่ีเปน
นามธรรมและการแสดงออกท่ี
เปน รูปธรรม เชน จาก
กระบวนการทํางานของ
นักศึกษา กระบวนการคิด   
การสื่อความคิด ความเขาใจ  
ความคิดสรางสรรคของผลงาน 
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2.2.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) มีมนุษยสัมพันธ และ
ปฏิสัมพันธ อยางสรางสรรคกับ
ผูใชบริการผูรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา และทํางานเปน
ทีมรวมกับวิชาชีพอ่ืนได  

2) สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูนํา
ในการผลักดันใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ีดีในองคกรใน
สถานการณท่ีหลากหลาย   
และสถานการณเฉพาะหนา 

3) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี   
ตอสังคม และการพัฒนาตนเอง 
วิชาชีพ องคกรและสังคมอยาง
ตอเนื่อง 

1) กลยุทธการสอนท่ีเนนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรยีนกับ
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และ
ผูเรียนกับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ใชกระบวนการกลุม เพ่ือการ
เรียนรูทักษะความสัมพันธ   
และความรับผิดชอบตาม
บทบาทหนาท่ี 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เนนการลงปฏิบัติในพ้ืนท่ีใน
สถานศึกษา เพ่ือการเรียนรู
และฝกปฏิบัติจริง 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการ
นําเสนอรายงานกลุมในชั้น
เรียน   

2) สังเกตจากพฤติกรรมท่ี
แสดงออกในการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ในสถานการณ
ตาง ๆ  

 

 
2.2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ 

คณิตศาสตร และสถิติท่ี
เก่ียวของเพ่ือ วิเคราะหขอมูล 
แปรความ หมายขอมูลท้ังเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประ
สิทธ-ิ ภาพ ท้ังการพูด การฟง 
การอาน การเขียนและเลือกใช
รูปแบบการสื่อสารขอมูล    
การนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

3) สามารถใชเทคโนโลยี     
คอมพิวเตอร และสารสนเทศ 
เพ่ือการแสวงหาความรู      
การรวบรวม การประมวล   
การวิเคราะห  และการนําเสนอ
ขอมูล 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชาตาง ๆ โดย
ใหผูเรยีนมีการใชภาษา
เพ่ือการสื่อสารในการ
ติดตอสื่อสารระดับบุคคล 
กลุมคน   

2) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแลกเปลี่ยนขอมูล 
วิเคราะหสถาน การณท้ัง
สถานการณจริงและ
สถานการณจําลอง และ
นําเสนอการแกปญหาท่ี
เหมาะสม   

3) ประยุกตใชเทคโนโลยี 
    สารสนเทศในหลากหลาย

สถานการณ 
 
 
 

1) ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยการสังเกต ประเมิน
ทักษะการพูด การเขียน การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) แบบทดสอบท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการเรียนรู 
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2.2.6  ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) มีความสามารถในการตรวจ 
การวินิจฉัย การบําบัด การ
รักษา การปองกันโรค การ
สงเสริมและการฟนฟูสุขภาพ 
แกผูใชบริการดวยกรรมวิธีทาง
การแพทยแผนไทย 

2) มีความสามารถในการเตรียมยา 
การผลิตยา การปรุงยา      
การจายยา และการควบคุม
คุณภาพของยาแผนไทยใหมี
คุณภาพตามหลักสากล  

3) มีความสามารถในการตรวจ 
การวินิจฉัย การบําบัดและการ
รักษาสุขภาพของหญิงมี 

    ครรภ ท้ังในระยะต้ังครรภ  
และระยะหลังต้ังครรภ ดวย
กรรมวิธีทางการแพทยแผนไทย  

4) มีความสามารถในการตรวจ 
การวินิจฉัย การบําบัดและการ
รักษาโรคแกผูใชบริการ โดยใช
ศิลปะการนวดไทย  

 

1) การเรียนรูจากประสบการณ
ตรง เชน การศึกษากรณีศึกษา
จากสถานพยาบาล การ
สัมภาษณ หรือพูดคุยกับ
อาจารยพ่ีเลี้ยง หรือผูมี
ประสบการณ  

2) การเรียนรูจากตนแบบ เชน 
ผูสอน พ่ีเลี้ยง 

 
 

1) นักศึกษาสามารถปฏิบัติการ
การสงเสริมสุขภาพ          
การปองกันโรค การตรวจ   
การวิเคราะห การวินิจฉัย   
การบําบัดรักษา การบรรเทา
อาการ และการฟนฟูสุขภาพ 
แกผูใชบริการในทุกระดับของ
สถานบริการสุขภาพ 

2)  อาจารยสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรูและการพัฒนาการสอน  
จากการสะทอน ความคิดใน 
หองเรียน และจากการ
สังเกตการณสอนระหวาง
ทดลองสอน ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา เปรียบเทียบ
แผนการสอน สื่อการสอนท่ีทํา
สงกับการปฏิบัติจริงใน
หองเรียน 

3) อาจารยประมวลพฤติกรรมการ
สอนและทักษะการสอนจาก
บุคคลท่ีเก่ียวของ เชน จาก
นักเรียน ครูประจําชั้น ครูพ่ี
เลี้ยง เพ่ือน  ผูบริหารโรงเรียน 
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3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)   
 3.1  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 
 ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

 1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 1) การปฏบิัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม 
    2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซ่ือสัตยสุจริต ขยัน อดทน และสูงาน 

 3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคา 
    และศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

 4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ 
5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถ่ิน มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม  

และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพ่ือบมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน 
ใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี 
ความรับผิดชอบตอตนเอง สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืนและมีความซ่ือสัตยสุจริต 

2) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤติดานคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ  

 3) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning) 
 4) การใชกรณีศึกษา (Case study) 

 5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา 
 1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

 1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 
 2) วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือน 
 3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
 4) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา 
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2. ดานความรู 
 2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู  
 2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกตความรู 

3) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูแบบมีสวน
รวม สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู  บูรณาการความรู และประยุกตใชความรูตามหลักการและ
ทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา โดยใชกลวิธีการสอนท่ีหลากหลายท้ังการบรรยายรวมกับ
การอภิปราย การคนควา กรณีศึกษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นท่ีผูเรียนสนใจ เพ่ือการ
เรียนรูรวมกันของกลุม 

2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
  ประเมินดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหครอบคลุมการประเมินดานความรู ดังนี้ 
 1) การทดสอบยอย  

2) ทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน 
 3) ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควา  
 4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน  
 

 3.  ดานทักษะทางปญญา 
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และคิดเชิง
บูรณาการ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได  
3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

การสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา ท้ังระดับบุคคลและกลุมใน
สถานการณท่ัวไป โดยใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เชน การอภิปรายกลุม  การทํากรณีศึกษา 
การโตวาที การจัดทําโครงการ และการใชเกมส เปนตน  

  3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  การประเมิน เปนการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแกไขปญหา เชน 
  1)  การสอบวัดความสามารถในการคิดและแกไขปญหาโดยใชกรณีศึกษา 

2)  การประเมินจากผลงานท่ีเกิดจากการใชกระบวนการแกไขปญหา การศึกษาคนควาอยาง
เปนระบบ การวิเคราะหวิจารณ เชน รายงานการวิเคราะหวิจารณกรณีศึกษา การศึกษา
อิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุม การประชุมปรึกษาปญหา และการสัมมนา 
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 4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
   2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม 
  3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  

4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
   ความรับผิดชอบ 

นักศึกษาตองมีความสามารถท่ีจะปรับตัวใหเขากับบุคคล และสังคม ดังนั้นอาจารยผูสอน
ตองจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

  1) กลยุทธการสอนท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน     
และผูเรียนกับสังคม 

   2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการทํางานเปนทีม เพ่ือสงเสริมการแสดงบทบาทของ
การเปนผูนําและผูตาม 

   3)  จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาได มีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ ท่ี ดี ในสังคม           
  พหุวัฒนธรรม  
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
   ความรับผิดชอบ 

1) การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพ่ือน และทีมงานอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค 

 2) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตามในสถานการณ      
การเรียนรูตามวัตถุประสงค 

 3) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมและการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
 

 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ 

 1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
  2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

 3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและนําเสนอขอมูลไดอยาง
เหมาะสม และใชเปนพ้ืนฐานแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพ่ือ        
การแสวงหาความรู 

 5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
   และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลท้ัง
การพูด การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน และบุคคลท่ี
เก่ียวของ 

2) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
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3) การจัดประสบการณการเรียนรู ท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝกทักษะการนําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับ
ผูฟง และเนื้อหาท่ีนําเสนอ 

 5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร         
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต และแบบ

ประเมินทักษะการพูด การเขียน 
2) การทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
3) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล โดยใชขอสอบ การทํารายงานกรณี และการวิเคราะห

ขอมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
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