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3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
การแพทยแผนไทยเปนภูมิปญญาดั้งเดิมของไทยที่ใชหลักในการดูแลสุขภาพแบบองครวมคือการ ปองกัน การดูแลและ
รักษาโรค ทั้งทางกาย ใจ จิตวิญญาณ และสังคม องคประกอบสําคัญของการแพทยแผนไทย ประกอบดวย 4 สาขาคือ เวชกรรมแผน
ไทย เภสัชกรรมแผนไทย นวดไทย และผดุงครรภแผนไทย องคความรูเหลานี้ถูกสั่งสมมาจนกลายเปนทฤษฎีและหลักการแพทย
แผนไทยซึ่งปรากฏอยูในรูปคัมภีรตางๆ การแพทยแผนไทยมีบทบาทมากในการดูแลสุขภาพของประชาชน ถาไดมีการพัฒนาและ
พิสูจนในเชิงวิทยาศาสตรจนเปนที่ยอมรับ ก็จะสามารถใชคูขนานกับการแพทยแผนปจจุบันหรือสามารถทดแทนวิธีการรักษาแบบ
แผนปจจุบันได โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่แพทยแผนปจจุบันไมสามารถรักษาได ซึ่งจะสามารถลดคาใชจายทางดานสุขภาพ และจะมีผล
อยางมากตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การจัดการศึกษาเปนกลไกหนึ่งที่จะทําใหความรูทางการแพทยแผนไทยมีการวิเคราะห
สังเคราะหและพิสูจนอยางเปนระบบและเปนวิทยาศาสตรมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงมีความจําเปน เพราะบุคลากรเหลานี้
จะเปนกําลังในการพัฒนาองคความรูทางการแพทยแผนไทยใหเปนวิทยาศาสตรที่สากลยอมรับ สามารถวิเคราะหและหาเหตุผลมา
สนับสนุน และพิสูจนใหเห็นจริงจนเปนที่เชื่อถือได และทําใหเกิดการยอมรับจนสามารถนําการแพทยแผนไทยมาประยุกตใช พรอม
กับการผสมผสานกับการแพทยแผนปจจุบันไดอยางเปนระบบ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงมีเปาหมายในการเพิ่มพูนความรูแก
บุคคลที่สนใจศึกษาและวิจัยทางดานการแพทยแผนไทย โดยมีปรัชญาของหลักสูตรเพื่อมุงเนน การผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรู
ความสามารถที่ลึกซึ้งทางการแพทยแผนไทยประยุกต สามารถวิเคราะห สังเคราะห องคความรูทางแพทยแผนไทยดวย
กระบวนการวิจัยทางคลินิกและกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตรอันเปนที่ยอมรับในระบบสากล รวมทั้งมีกระบวนการคิดและ
สามารถติดตามความรูที่ทันสมัยเพื่อนํามาผสมผสานกับการแพทยแผนปจจุบัน และนํามาประยุกตในการแกปญหาทาง
สาธารณสุขของประเทศไดอยางเหมาะสมและมีจริยธรรม

4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เมื้อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว มหาบัณฑิตจะมีความรู ความสามารถ และเจตคติ ดังนี้
1. สามารถสังเคราะหปญหาที่เกี่ยวของกับสุขภาพและการดูแลสุขภาพอยางเปนองครวม
2. สามารถวิ เ คราะห สั ง เคราะห ข อ มู ล ในด า นการดู แ ลและบริ ก ารสุ ข ภาพด ว ยทฤษฎี ก ารแพทย แ ผนไทยในเชิ ง
วิทยาศาสตร
3. สามารถปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกและการวิจัยทางวิทยาศาสตรโดยสามารถเลือกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม มี
มาตรฐานถูกตองตามจริยธรรม และเปนที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
4. สามารถสังเคราะหแนวคิดในการพัฒนาและประยุกตองคความรูทางการแพทยแผนไทย เพื่อใหเกิดองคความรูใหม
โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตรอันเปนที่ยอมรับ และสามารถอางอิงไดในระดับสากลเพื่อตอบสนองความ
ตองการของสังคม ชุมชนและประเทศชาติ
5. มีจริยธรรมวิชาชีพ จริยธรรมในการวิจัย และจริยธรรมทางวิชาการ
5. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
6.คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2541 ขอ 8 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1 เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญาตรี ทางด า นวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (สาขาวิ ช าการแพทย แ ผนไทยประยุ ก ต )
การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
6.2 ผูที่เลือกเรียนดานการแพทยแผนไทยประยุกตคลินิกตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
การแพทยแผนไทยประยุกต) หรือการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต หรือสาขาที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาแลว
เห็นชอบ
6.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 2.5 หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาใหสมัครได
7. วิธีการคัดเลือกผูศึกษา
7.1 ต องผ านการสอบคั ดเลื อกตามเกณฑ ของโครงการบั ณฑิ ตศึ กษา คณะแพทยศาสตร มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร
ประกอบดวยการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ หรือการเขารับคัดเลือกกรณีพิเศษอื่น โดยความเห็นชอบของอธิการบดีผาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
7.2 มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยเปนผลสอบภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป
นับตั้งแตวันสอบผาน
8. ระบบการศึกษา
8.1 เปนหลักสูตรเต็มเวลา ในระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย

8.2 เปดสอนเฉพาะแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 คือ แผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ และศึกษา
รายวิชา
8.3 มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต ประกอบดวยการศึกษารายวิชาไมนอยกวา 24 หนวย
กิต และทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต
8.4 ขอกําหนดหลักสูตร
8.4.1 การทําวิทยานิพนธ
8.4.1.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธได เมื่อมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกิต และได
คะแนนสะสมเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00
8.4.1.2 ใหคณะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มีคุณสมบัติ ดังนี้:อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปน
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
8.4.1.3 เมื่อนักศึกษาจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธเสร็จสิ้น และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเห็นชอบ
คณะจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธอยางนอย 3 คน ซึ่งประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารย
ประจําอยางนอย 1 คน และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
8.4.2 การสอบวิทยานิพนธ
การสอบวิ ท ยานิ พ นธ ใ ห เ ป น ไปตามระเบี ย บและข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ประธาน
คณะกรรมการตองไมใชอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยการสอบวิทยานิพนธที่จะไดผล
ระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
8.4.3 การสอบภาษาตางประเทศ
นักศึกษาจะตองสอบภาษาตางประเทศใหผานตามเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย
กอนสอบปองกันวิทยานิพนธ
8.4.4 นักศึกษาอาจถูกกําหนดใหศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานหรือวิชาอื่นใหไดระดับ P (ผาน) หรือศึกษาโดยไมตอง
วัดผล (audit) และไมนับหนวยกิตรวมในหลักสูตร
9. ระยะเวลาการศึกษา
ใชเวลาการศึกษาอยางนอย 4 ภาคการศึกษาปกติ (2 ปการศึกษา) อยางมากไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ (4 ปการศึกษา)
นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนศึกษารายวิชาและ/หรือวิทยานิพนธ ไมต่ํากวา 6 หนวยกิต และไม
เกิ น 12 หน ว ยกิ ต การลงทะเบี ย นเรี ย นอื่ น ๆ ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
11.1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิตดังตอไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
คาระดับ
4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.00

F
0

11.1.2 การวัดผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผาน) และระดับ N
(ไมผาน)
ในกรณีที่นักศึกษาตองศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน ถานักศึกษาสอบไดตั้งแตระดับ C ใหถือวาสอบไดระดับ P ถา
ไดต่ํากวาระดับ C ใหถือวาไดระดับ N ในวิชานั้นๆ
11.1.3 การนับหนวยกิตที่ไดจะนับรวมเฉพาะหนวยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา C
เทานั้น
11.1.4 การสอบผานรายวิชาตาง ๆ นักศึกษาตองสอบไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา C ในกรณีที่สอบไมผานใน
รายวิชาใดจะตองลงทะเบียนศึกษาตามเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
นักศึกษาที่ไดคาระดับ U ระดับ D หรือ ระดับ F ในรายวิชาใดที่เปนรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะลงทะเบียน
ศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นไดอีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะตองไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออก
จากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ไดคาระดับตามความในวรรคสองนั้น หากเปนรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้ําใน
รายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได
นักศึกษาที่ไดคาระดับไมต่ํากวา C ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก
11.1.5 การวัดผลวิทยานิพนธ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) หนวยกิตที่ไดจะไมนํามา
คํานวณคาระดับเฉลี่ย
11.1.6 การวัดผลการสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 ระดับคือ ระดับ P (ผาน) ระดับ N (ไมผาน) และไมนับหนวย
กิต นักศึกษาตองสอบใหไดระดับ P (ผาน) กอนการสอบวิทยานิพนธ การสอบภาษาตางประเทศใหปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่
กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสอบ
ภาษาตางประเทศสําหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539
11.2 การสําเร็จการศึกษา
11.2.1 ศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร มีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ
ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆที่หลักสูตรไดกําหนดไวครบถวน
11.2.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
11.2.3 ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ TU-GET ไมต่ํากวา
550 คะแนน หรือ TOEFL สําหรับขอสอบ Paper-based ไมต่ํากวา 550 คะแนน
หรือ Computer-based ไมต่ํากวา
213 คะแนน หรือ Internet-based ไมต่ํากวา 79 คะแนน หรือ IELTS ไมต่ํากวาระดับ 5.5 หรือ สอบผานวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ
1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2

11.2.4 ไดระดับ S (ใชได) ในการสอบ วิทยานิพนธ โดยการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่
คณะแพทยศาสตรแตงตั้ง และนําวิทยานิพนธที่เย็บเลมเรียบรอยแลวมามอบใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
11.2.5 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ ผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
11.2.6 ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะแพทยศาสตรและมหาวิทยาลัยกําหนด
12. งบประมาณ
ประมาณการคาใชจายในการผลิตมหาบัณฑิต (ไมนับรวมทุนวิจัย) เฉลี่ยประมาณคนละ 250,000 บาท ตอป โดยใช
งบประมาณจากงบประมาณแผนดิน
13. หลักสูตร
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตร และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวาที่หลักสูตรไดกําหนด
13.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

13.2 โครงสรางหลักสูตร
- จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
36
หนวยกิต
- ศึกษารายวิชาไมนอยกวา
24
หนวยกิต
หมวดวิชาบังคับ
12
หนวยกิต
หมวดวิชาบังคับเลือกไมนอยกวา*
6
หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกไมนอยกวา*
6
หนวยกิต
- ทําวิทยานิพนธ
12
หนวยกิต
(* วิชาที่จะศึกษาอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา)
13.3 รายวิชา
13.3.1 หมวดวิชาบังคับ จํานวน 12 หนวยกิต ดังนี้
พว 600
วิธีวิทยาการวิจัยและจริยธรรม*
MS 600
Research Methodology and Ethics
พว.700
สถิติประยุกต*
MS 700
Applied Statistics
ผท 610
หลักการการแพทยแผนไทย
TA 610
Principles of Thai Traditional Medicine
ผท 620
สัมมนาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร
TA 620
Seminar in Thai traditional medicine and herbal medicine
ผท 630
สมุนไพรไทยและยาพื้นบาน
TA 630
Thai Herbs and Folk Medicine

2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
3 (2-3-7)
2 (0-6-2)
3 (2-3-7)

หมายเหตุ
* ศึกษาวิชารวมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
13.3.2 วิชาบังคับเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับเลือกในกลุมวิชาการแพทยแผนไทยประยุกตคลินิก หรือ กลุมวิชาวิจัยการแพทย
แผนไทยประยุกตกลุมใดกลุมหนึ่ง จํานวน 6 หนวยกิต
กลุมวิชาการแพทยแผนไทยประยุกตคลินิก
ผท 612
การวิจัยคลินิกแพทยแผนไทยและจริยธรรม
3 (2-3-7)
TA 612
Clinical Trial Research in Thai Traditional Medicine and Ethic
ผท 613
การฝกปฏิบัติงานเฉพาะทางดานแพทยแผนไทย*
3 (0-9-3)
TA 613
Specialization Practices of Thai Traditional Medicine
ผท 632
การพัฒนาสูตรตํารับยาสมุนไพร
3 (2-3-7)
TA 632
Herbal Medicine Formulae Development
กลุมวิชาวิจัยการแพทยแผนไทยประยุกต
ผท 602
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการแพทยแผนไทย
3 (2-3-7)
TA 602
Qualitative Research in Thai Traditional Medicine
ผท 622
ปญหาพิเศษทางการแพทยแผนไทยและสมุนไพร*
3 (0-9-3)
TA 622
Special Problem in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine
ผท 632
การพัฒนาสูตรตํารับยาสมุนไพร
3 (3-0-9)
TA 632
Herbal Medicine Formulae Development
*นักศึกษาที่เลือกศึกษากลุมวิชาการแพทยแผนไทยประยุกตคลินิก จะตองศึกษาวิชา ผท.613 และเลือกศึกษาวิชาอื่นใน
กลุมวิชาอีก 3 หนวยกิต
*นักศึกษาที่เลือกศึกษากลุมวิชาวิจัยการแพทยแผนไทยประยุกต จะตองศึกษาวิชา ผท.622 และเลือกศึกษาวิชาอื่นในกลุม
วิชาอีก 3 หนวยกิต
13.3.3 วิชาเลือก
นักศึกษาจะตองเลือกศึกษาวิชาเลือกตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชา
ดังตอไปนี้
พว 703
วิทยาการระบาด
3(3-0-9)
MS 703
Epidemiology
ผท 602 *
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการแพทยแผนไทย
3 (2-3-7)
TA 602
Qualitative Research in Thai Traditional Medicine
ผท 605
พฤติกรรมศาสตรและการประยุกต
3 (2-3-7)
TA 605
Behavior Sciences and Its Applications
ผท 606
เศรษฐศาสตรสุขภาพ
2 (2-0-6)
TA 606
Health Economics
ผท 607
การจัดการดานการดูแลสุขภาพของการแพทยแผนไทย
3 (3-0-9)

TA607
ผท 612*
TA 612
ผท 614
TA 614
ผท 625
TA 625
ผท 626
TA 626
ผท 632*
TA 632
ผท 635
TA 635
ผท 636
TA 636
ผท 637
TA 637
ผท 638
TA 638

Health Care Management of Thai Traditional Medicine
การวิจัยคลินิกแพทยแผนไทยและจริยธรรม
Clinical Trial Research in Thai Traditional Medicine and Ethics
เวชกรรมแผนไทยประยุกต
Applied Thai Medical Sciences
การประเมินผลทางชีวภาพของผลิตภัณฑธรรมชาติ
Biological Evaluation of Natural Products
การสกัดและการตรวจเอกลักษณสารจากผลิตภัณฑธรรมชาติ
Extractions and Identifications of Natural Product
การพัฒนาสูตรตํารับยาสมุนไพร
Herbal Medicine Formulae Development
มาตรฐานสมุนไพร
Standardization of Herbal Plants
การพัฒนาสมุนไพรเพื่อเปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
Herbal Development for Health Products
วิทยาการเครื่องสําอางจากสมุนไพร
Herbal Cosmetics
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร
Herbal Plant Tissue Culture

3 (2-3-7)
3 (3-0-9)
3 (2-3-7)
3 (2-3-7)
3 (2-3-7)
3 (2-3-7)
3 (2-3-7)
3 (2-3-7)
3 (2-3-7)

* กรณีที่นักศึกษาไมไดเลือกศึกษาเปนวิชาบังคับเลือก สามารถเลือกศึกษาเปนวิชาเลือกได
13.3.4 วิทยานิพนธ
นักศึกษาจะตองเลือกหัวขอในการทําวิทยานิพนธตามกลุมวิชาไมนอยกวา 12 หนวยกิต ตามความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษา
ผท. 800 วิทยานิพนธ
12 (0-0-48)
TA 800
Thesis

แผนการศึกษา
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
พว.600 วิธีวิทยาการวิจัยและจริยธรรม
พว.700 สถิติประยุกต
ผท.610 หลักการการแพทยแผนไทย
ผท.620 สัมมนาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร
ผท.630 สมุนไพรไทยและยาพื้นบาน
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
รวม

จํานวนหนวยกิต
2
2
3
2
3
12
จํานวนหนวยกิต
6
6
12
ปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
วิทยานิพนธ
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
วิทยานิพนธ
รวม
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
6
6
จํานวนหนวยกิต
6
6

คําอธิบายรายวิชา
พว 600
MS 600

วิธีวิทยาการวิจัยและจริยธรรม
2(2-0-6)
Research Methodology and Ethics
ระเบี ย บวิ ธี แ ละขั้ น ตอนในการทํ า วิ จั ย การค น หาข อ มู ล ทั้ ง จากหนั ง สื อ วารสารและทางเครื อ ข า ยสารสนเทศ
กระบวนการออกแบบงานวิจัย การตั้งสมมุติฐาน วิธีการรวบรวมขอมูล การควบคุมงานวิจัย การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรจัดทํา
ประมวลผลและแปลผลทางสถิติ การเขียนรายงานวิจัย และการวิเคราะหงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสาร จริยธรรมในการทําวิจัยใน
คนและสัตว การพิจารณาและประเมินความจําเปน ความเสี่ยง และประโยชนที่จะไดรับจากงานวิจัย ขั้นตอนและการขอรับความ
ยินยอมของผูถูกวิจัย กฎหมายขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย และความสําคัญของการขออนุมัติกรรมการจริยธรรมการทํา
วิจัย
พว 700
MS 700

สถิติประยุกต
2(2-0-6)
Applied Statistics
เนื้อหาครอบคลุมถึงการเลือกใชวิธีการทางสถิติในการวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุขเชิงพรรณนา และ
เชิงวิเคราะห การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล รวมถึงความนาจะเปนการกระจาย ทฤษฎีของการทดสอบ การประมาณชวงความ
เชื่อมั่นของพารามิเตอรการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติแบบ parametric และ non – parametric เชน t – test F- test chi – square
test การวิเคราะหความสัมพันธแบบ multi และpartial และการวิเคราะหการถดถอย รวมทั้งการประยุกตใชโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร
พว 703
MS 703

วิทยาการระบาด
3(3-0-9)
Epidemiology
แนวคิดหลักทางวิทยาการระบาด การวัดความถี่ของการเกิดโรค การแพรกระจายและปจจัยที่สงผลตอสุขภาพของ
ประชาชน วิทยาการระบาดของปญหาสุขภาพในปจจุบัน การประยุกตหลักการทางวิทยาการระบาดกับโรคติดเชื้อและโรคไมติด
เชื้อที่สําคัญ โดยมุงเนนที่การเฝาระวัง การสอบสวนโรคเพื่อการปองกันและควบคุมโรคนั้นๆ แนวคิดและวิธีการทางวิทยาการ
ระบาด การออกแบบการศึกษาและวิเคราะหเพื่อใชเปนขอบงชี้ถึงสุขภาพและการเกิดโรค
ผท 602
TA 602

การวิจัยเชิงคุณภาพทางการแพทยแผนไทย
3(2-3-7)
Qualitative Research in Thai Traditional Medicine
เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ เชน วิธีการสนทนากลุม การสังเกต การสัมภาษณเจาะลึก และการประมวลผลในทาง
คุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลทางการรักษาทางดานแพทยแผนไทย แนวคิดขององคความรู พรอมทั้งวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพแบบพรรณนาดานการแพทยแผนไทย จริยธรรมการวิจัย
ผท 605
TA 605

พฤติกรรมศาสตรและการประยุกต
3 (2-3-7)
Behavior Sciences and Its Application
ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางดานสังคม วัฒนธรรม และความเชื่อ และความเกี่ยวพันของพฤติกรรมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี ความคิด และอารมณ การประยุกตเพื่อใหเกิดเทคนิคการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ

ผท 606
TA 606

เศรษฐศาสตรสุขภาพ
2(2-0-6)
Health Economics
แนวคิ ด เบื้อ งต น ของวิ ช าเศรษฐศาสตร การประเมิ น ภาวะสุข ภาพและผลลั พ ธท างสุข ภาพที่เ กี่ย วขอ งกั บ การ
วิเคราะหทางเศรษฐศาสตร นโยบายสาธารณสุขและการวางแผน ขอมูลเศรษฐศาสตรสาธารณสุขของประเทศ ระบบประกัน
สุขภาพ การวิเคราะหตนทุน การประเมินคุณคาผลการศึกษาดานการแพทยและสุขภาพที่มีการประเมินทางเศรษฐศาสตร
ผท 607
TA 607

การจัดการดานการดูแลสุขภาพของการแพทยแผนไทย
3 (3-0-9)
Health Care Management of Thai Traditional Medicine
ทักษะการเปนผูนําและผูบริหารจัดการงานดานการดูแลสุขภาพ แบบองครวมตามหลักการของแพทยแผนไทยในการ
ตอบสนองตอปญหาตางๆ ในระบบสุขภาพยุคปจจุบัน เนื้อหาวิชา เนนเรื่องการบริหารจัดการแบบสหวิทยาการ การกําหนด
นโยบาย การวางแผนงาน ตลอดจนการสื่อสารและประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ โดยใชหลักวิชาทางการแพทย
แผนไทยหรือการดูแลสุขภาพแบบองครวม

ผท 610
TA 610

หลักการการแพทยแผนไทย
3 (2-3-7)
Principles of Thai Traditional Medicine
แนวคิด หลักการการแพทยแผนไทย ซึ่งประกอบดวย เวชกรรมไทย เภสัชกรรมแผนไทย การนวดไทย ผดุงครรภ
แผนไทย และการประยุกต การเปรียบเทียบกับการแพทยแผนปจจุบัน

ผท 612
TA 612

การวิจัยคลินิกแพทยแผนไทยและจริยธรรม
3 (2-3-7)
Clinical Trial Research in Thai Traditional Medicine and Ethics
กระบวนการวิจัยทางคลินิก จริยธรรมทางการแพทย และจริยธรรมการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับคน เพื่อนําไปสูการ
เขียนโครงรางวิจัยทางคลินิกที่ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร โดยปฏิบัติตามจริยธรรมทางการแพทยและจริยธรรมการทําวิจัย
เกี่ยวของกับคนอยางเหมาะสม

ผท 613
TA613

การฝกปฏิบัติงานเฉพาะทางดานแพทยแผนไทย
3 (0-9-3)
Specialization Practices of Thai Traditional medicine
การสังเกตการณ และฝกปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทยและการแพทยแผนปจจุบันกับผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
พรอมทั้งวิเคราะห สังเคราะห อาการของโรคทางการแพทยแผนไทยเพื่อเทียบเคียงกับการแพทยแผนปจจุบัน การประยุกตกับ
การแพทยแผนปจจุบันแบบผสมผสาน จริยธรรมวิชาชีพ

3 (3-0-9)
เวชกรรมแผนไทยประยุกต
Applied Thai Medical Sciences
การวินิจฉัยโรคตามทฤษฎีการแพทยแผนไทย หลักการรักษาตามคัมภีรตางๆ ของเวชกรรมแผนไทย และ
หลักการรักษา เทียบเคียงและประยุกตกับการรักษาโรคทางการแพทยแผนปจจุบัน บนพื้นฐานหลักการทางวิทยาศาสตรและ
จริยธรรมวิชาชีพ

ผท 614
TA 614

ผท 620
TA 620

สัมมนาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร
2(2-0-6)
Seminar in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine
เรื่องที่นาสนใจ หรือเปนสิ่งใหมๆ หรือแนวโนมในอนาคตทางดานวิทยาศาสตรสมุนไพร หรือวิทยาศาสตรที่
เกี่ยวของอยางเปนระบบ จากตํารา วารสาร สิ่งพิมพตางๆ และแหลงขอมูลอื่นๆ เชน ขอมูลที่เก็บในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส การ
วิเคราะหและการประเมินคุณคาของเรื่องนั้นๆ การรวบรวมประมวลอยางเปนขั้นตอนเพื่อนําเสนอสําหรับการอภิปราย
ผท 622
TA 622

ปญหาพิเศษทางการแพทยแผนไทยและสมุนไพร
3 (0-9-3)
Special Problems in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine
ปญหาพิเศษดานวิทยาศาสตร สมุนไพร และทางคลินิก กระบวนการและเทคนิกในการวิจัยเพื่อเปนพื้นฐานในการ
ทําวิทยานิพนธ
ผท 625
TA 625

การประเมินผลทางชีวภาพของผลิตภัณฑธรรมชาติ
3 (2-3-7)
Biological Evaluations of Natural Products
เทคนิกการตรวจสอบสารสกัดจากสมุนไพรทางชีวภาพ การประเมินคุณคาของสารสกัดโดยการแสดงผลตอ
สัตวทดลอง หรือสิ่งมีชีวิตบางชนิดเชนเซลลสัตว หรือเซลลมนุษย
ผท 626
TA 626

การสกัดและการตรวจเอกลักษณสารจากผลิตภัณฑธรรมชาติ
3 (2-3-7)
Extraction and Identification of Natural Product
เทคนิ กการแยกสกัดสารจากสมุนไพรหรือผลิตภัณ ฑ ที่ ไ ดจากธรรมชาติ การตรวจสอบวิเ คราะหคุณ ภาพ
คุณลักษณะของสารสําคัญจากสมุนไพรหรือเภสัชภัณฑที่มีจําหนายในทองตลาด และวิธีพิสูจนเอกลักษณของสารโดยเทคนิกเสปก
โตรสโคป
ผท 630
TA 630

สมุนไพรไทยและยาพื้นบาน
3 (2-3-7)
Thai Herbs and Folk Medicine
สมุนไพรไทยและยาพื้นบาน การนํามาใชทางพื้นบาน ประโยชน สารประกอบทางเคมี เปรียบเทียบการใชยา
สมุนไพรกับยาแผนปจจุบัน การใชตัวยาทดแทนกัน การอานและแปลตํารายาพื้นบาน การวิเคราะหตัวยาในตํารับยาพื้นบาน และ
หลักการรักษาตามระบบแผนไทยเพื่อเปนรากฐานในการนําสมุนไพรมาเปนยารักษาโรคในยาแผนปจจุบัน

ผท 632
TA 632

การพัฒนาสูตรตํารับยาสมุนไพร
3 (2-3-7)
Herbal Medicine Formulae Development
หลักการและเทคนิกการตั้งและพัฒนาตํารับ สูตรตํารับยา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทางเภสัชกรรมแผนไทยและ
สมุนไพร เพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนในการรักษาและดูแลสุขภาพ

ผท 635
TA 635

มาตรฐานสมุนไพร
3 (2-3-7)
Standardization of Herbal Plants
หลักการหามาตรฐานสมุนไพรตามหัวขอในเภสัชตํารับ พรอมทั้งการประเมินคุณภาพของสมุนไพรนั้นดวยการ
ตรวจสอบโดยวิธีการตางๆ เชน วิธีการตรวจคุณสมบัติทางกายภาพทางเคมี ทางชีววิทยา การใชกลองจุลทรรศน การใชประสาท
สัมผัส การทดสอบโดยใช เทคนิคสเปกโทรสโคป ตลอดจนการวิเคราะหคุณภาพและปริมาณของสารสําคัญ การพิสูจนเอกลักษณ
ของยาสมุนไพร ในรูปสมุนไพรสด สมุนไพร แหง ผงยา การหาชื่อวิทยาศาสตร การเก็บสมุนไพรเพื่อใชอางอิง การวิเคราะหผงยา
และการทดสอบ การพิสูจนการปนเปอนของยาสมุนไพร
ผท 636
TA 636

การพัฒนาสมุนไพรเพื่อเปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
3 (2-3-7)
Herbal Development for Health Products
การแปรรูปสมุนไพรเพื่อใหเปนสารสกัด และผลิตภัณฑอื่นที่ใชประโยชนเพื่อเปนยา และ อาหารเสริมสุขภาพ ที่มี
ความคงตัว การประเมินทางเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ และความเปนพิษของผลิตภัณฑ

ผท 637
TA 637

วิทยาการเครื่องสําอางจากสมุนไพร
3 (2-3-7)
Herbal Cosmetics
วิทยาการเครื่องสําอาง รูปแบบการเตรียมเครื่องสําอาง การประเมินคุณสมบัติทางชีวภาพ ความคงตัว และความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑเครื่องสําอางแบบใหม

ผท 638
TA 638

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร
3 (2-3-7)
Herbal Plants Tissue Culture
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร เทคนิกตางๆ ในการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อพืช เชน การตรึงเซลลอิลิซิเตชั่น
(Elicitation) การหมักเซลลเพาะเลี้ยงของพืช และการนําเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงไปประยุกต เชน การศึกษาวิถีชีวสังเคราะหของพืช การ
ตรวจหาสารทุติยภูมิ การศึกษาพันธุวิศวกรรมของเซลลพืช การทําเอนไซมจากเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของพืชใหบริสุทธิ์

วิทยานิพนธ
ผท 800
วิทยานิพนธ
12 (0-0-48)
TA 800
Thesis
การสรางโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัยทางการแพทยแผนไทยประยุกตและทางวิทยาศาสตรการแพทย การ
เขียนและนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงาน
วิชาการ

การประกันคุณภาพของหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร ดําเนินการบริหารหลักสูตรใหมีความสอดคลองตอความตองการของสังคม และจัดใหมีการ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสม เนนใหมีการพัฒนาสถาบันสูองคกรเรียนรู ดังนี้
• แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
• มีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
• มีระบบการประเมินผลหลักสูตรที่ผานการกลั่นกรองจากกรรมการทางวิชาการ
• มีแผนการบริหารบุคลากรใหมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ไดแก
o รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
o ร อ ยละของอาจารยป ระจําที่ ไ ด รับ ทุนทํ าวิ จัย หรื องานสรา งสรรค จ ากภายในสถาบั นต อ
จํานวนอาจารยประจํา
o ผลงานทางวิชาการตออาจารยประจําทุกระดับ
o รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
o รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและวิจัย จัดใหมีการใชทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จัดหาและ
เพิ่มเติมเอกสารประกอบการเรียนการสอนใหเพียงพอตอนักศึกษา และใหเอกสารเหลานั้นมีความทันสมัยอยูเสมอ
3. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา จัดใหมีการสนับสนุนการเรียนทั้งในและภายนอกหองเรียน จัดใหมี
อาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาใหปรึกษาแนะนําอยางตอเนื่อง ผานเทคโนโลยี และสื่อตางๆ รวมทั้งจัดระบบใหความชวยเหลือ
นักศึกษาที่มีปญหา
4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต จัดใหมีการสํารวจความตองการของ
ตลาดแรงงานและความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต และมุงใหบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพไดตรงสาขา
ที่สําเร็จการศึกษา รวมทั้งระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

การพัฒนาหลักสูตร
ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสําหรับหลักสูตรนี้
1. รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ ปริญญาโททั้งหมด
2. ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
3. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ ทําหนาที่เปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
4. รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอบผาน TU-GET (ไมต่ํากวา 550 คะแนน)
5. ผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
โดยคณะไดประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้ขางตนตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
กําหนด และมีกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรซึ่งจะดําเนินการทุก 5 ป โดยมีการวิเคราะหหลักสูตร รวบรวมขอมูลจาก
การประเมินผลหลักสูตรที่ไดจากการจัดการเรียนการสอน อาจารย นักศึกษา และผูใชผลผลิต รวมทั้งจากผูทรงคุณวุฒิ มา
ประกอบการพิจารณาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรดวย เพื่อใหมีความทันสมัยสอดคลองกับกับความตองการของสังคม โดย
ไดกําหนดการประเมินครั้งแรกในป พ.ศ. 2556

