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ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน
ฉบับที่ ๒/๒๕๕๔
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญา
หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนจีน
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๘ ของประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน
ฉบับที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่อง เกณฑ์และแบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญา
หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทย์ แ ผนจี น จึ ง ออกประกาศเรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานการรั บ รองสถาบั น การศึ ก ษา
ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนจีน
ดังนี้
ข้อ ๑ มหาวิท ยาลัย หรื อสถาบัน อุด มศึก ษา ที่ มีความประสงค์ จะจั ด การเรีย นการสอน
หลักสู ต รการแพทย์แ ผนจี น ต้ องมี คุณ สมบัติ มีค วามพร้อมในการจั ด การศึกษา และมี ท รัพ ยากร
ด้านต่าง ๆ ครบถ้วนตามหัวข้อต่อไปนี้
๑.๑ คุณ สมบั ติ ข องมหาวิท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ข อเปิ ด ดํ า เนิ น การ
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
๑.๒ บุคลากรทางด้านครู - อาจารย์
๑.๓ การรับนักศึกษา
๑.๔ หลักสูตร
๑.๕ ความพร้อมในการจัดการศึกษา
๑.๖ ระบบการดูแลนักศึกษา/ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
๑.๗ อาคารสถานที่สําหรับการจัดการเรียนการสอน
๑.๘ หอพักนักศึกษา/สวัสดิการ/สถานที่สําหรับกีฬาและนันทนาการ
๑.๙ ห้องสมุด/สื่อสารสนเทศ
๑.๑๐ การบริหารจัดการ
๑.๑๑ แหล่งเงินงบประมาณ
๑.๑๒ การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสถาบัน
ข้อ ๒ คุณ สมบัติของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุด มศึกษาที่ข อเปิดดําเนิน การหลักสูต ร
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต มีดังนี้
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๒.๑ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย หรื อสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรั บ รอง
และมีการจัด การศึ กษาระดั บปริญ ญา และมี บรรยากาศทางวิ ชาการในลักษณะที่สังคมนั กวิชาการ
เพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติในการใฝ่รู้ให้แก่นักศึกษา
๒.๒ มีห น่ว ยงานรับ ผิ ด ชอบอย่ างน้ อยเที ย บเท่ าระดับ ภาควิ ชาในมหาวิท ยาลั ย
หรือสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะที่รับผิดชอบดําเนินการ ต้องไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่จะเป็นอุปสรรคต่อ การบริหารงานและการพัฒนาสถาบัน สําหรับผู้ที่จะเป็นหัวหน้า
หน่วยงาน และผู้บริหารหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต จะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการเป็นผู้นํา
มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละความรู้ ค วามสามารถเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษา ความรู้ ค วามเข้ า ใจและเจตคติ ที่ ดี
ต่อการแพทย์แผนจีนและการวิจัย
๒.๓ มีปณิธานมุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์แผนจีน ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติ
สอดคล้องกับความต้องการและระบบบริการสุขภาพของประเทศ
๒.๔ มีร ะบบบริหารที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุน การจัด การศึกษาให้บรรลุตามปณิธ าน
ได้แก่การบริหารงานทั่วไป การบริหารการศึกษา เป็นต้น ระบบบริหารงานดังกล่าวให้ทําเป็นระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทั่วกัน
๒.๕ ในระยะเริ่มแรก มหาวิท ยาลัย หรือสถาบัน อุด มศึกษาที่ข อเปิดดําเนิน การ
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ควรทําความตกลงกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการ
รับรองจากกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ให้ช่วยทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา/ช่วยเหลือ หรือเป็น
สถาบันพี่เลี้ยง
๒.๖ ก่ อ นเปิ ด ดํ า เนิ น การหลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนจี น บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
หรือสถาบัน อุด มศึกษาจะต้องมีค วามพร้อมในการจัด การศึกษา และทรัพ ยากรต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อาจารย์ สื่อการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอน ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดดังจะระบุในข้อต่อไป
ทั้งนี้จะต้องมีแ ผนดําเนิน งานที่มีความชัดเจนและเป็นไปได้ เพื่อแสดงความพร้อมดังกล่าว ก่อนเริ่ม
การศึกษาของแต่ละชั้นปีอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา
ข้อ ๓ บุคลากรทางด้านครู - อาจารย์
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่จะขอเปิดดําเนินการหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
จะต้องบริหารจัดการให้มีอาจารย์ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
๓.๑ จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
ให้ใช้อัตราส่วน อาจารย์: นักศึกษา เป็น ๑:๒๕ เป็นเกณฑ์เฉลี่ย สําหรับ
จํานวนอาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปีตลอดหลักสูตร สําหรับการเรียนการสอนบางส่วนของหลักสูต ร
หรือบางรายวิชา ซึ่งต้องการการสอนและการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด จะต้องจัดให้มีจํานวนอาจารย์
ผู้สอนเพียงพอต่อการเรียนการสอนในส่วนนั้น ๆ และเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรการแพทย์แผนจีน
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๓.๒ คุณวุฒิของอาจารย์
อัต ราส่ ว นตามมาตรฐานเกณฑ์อุ ด มศึ กษาคื อ ปริ ญ ญาเอก: ปริ ญ ญาโท:
ปริญญาตรี เป็น ๓๐:๖๕:๕
แต่เนื่องจากในระยะเริ่มต้นนี้ ยังไม่มีการจัดการศึกษาทางด้านการแพทย์แผนจีน
ถึงระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จึงให้ใช้ความเชี่ยวชาญ และความเชี่ยวชาญพิเศษ แทนคุณวุฒิ
ปริญ ญาโท และคุณ วุฒิปริญ ญาเอก (หลักเกณฑ์การกําหนดความเชี่ย วชาญหรือผู้เชี่ย วชาญพิเศษ
ใช้องค์ประกอบประสบการณ์การปฏิบัติงานและความเป็น ที่ย อมรับนับถือของผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการ
การแพทย์ แ ผนจี น ) ให้ถื อใช้เ กณฑ์ค วามเชี่ ย วชาญและความเชี่ย วชาญพิเ ศษจนกระทั่ง มีก ารผลิ ต
การแพทย์แผนจีนถึงระดับปริญญาโทมาแล้ว ๑๐ ปี จึงพิจารณายกเลิกการใช้เกณฑ์ดังกล่าว
๓.๓ ภาระงานของอาจารย์
การจัด ตารางการสอนไม่ควรเกิน ๑๐ - ๒๐ ชั่ว โมงต่อสัปดาห์ต่ออาจารย์
๑ คนทั้ ง ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ อ าจารย์ มี เ วลาในการออกแบบ วางแผน
การเตรี ย มการสอนและการประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ ก ารเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลมี คุ ณ ภาพ
หากอาจารย์ต้องมีภาระหน้าที่อื่น เช่น งานบริการ งานบริหาร งานวิจัย ฯลฯ จํานวนชั่ว โมงสอน
ต้องลดลง และมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาต้องเพิ่มจํานวนอาจารย์ จากเกณฑ์ปกติเพื่อชดเชย
๓.๔ การพัฒนาอาจารย์
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จ ะขอเปิ ด ดํ า เนิ น การหลั ก สู ต ร
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต จะต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบ และจัดทําแผน/โครงการที่ชัดเจนเพื่อพัฒนา
อาจารย์ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านวิจัย และที่สําคัญคือด้านการจัดการเรียนการสอน
ข้อ ๔ การรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่จะขอเปิดดําเนินการหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
จะต้องดําเนินการดังนี้
๔.๑ กํา หนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาให้ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ข องผู้ ส มั ค รสอบ
คัดเลือกของกระทรวงศึกษาธิการ
๔.๒ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาที่ ชั ด เจนมี ค วามโปร่ ง ใส
และยุติธรรม ดังนี้
๑) นักศึกษาต้องจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๒) กํ า หนดให้ มี ก ารคั ด เลื อ กตามระบบของกระทรวงศึ ก ษา/รั บ ตรงโดย
สถาบัน/รับตามโครงการช้างเผือก/รับโดยการเทียบโอนในผู้มีประสบการณ์และวัยวุฒิสูง
๓) กําหนดให้มีเกณฑ์การคัดเลือกทักษะด้านภาษาจีนควบคู่กับเกณฑ์อื่น ๆ
ของสถาบัน
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๔.๓ กําหนดจํานวนนักศึกษาที่จะรับได้ในแต่ละปีการศึกษา ให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด
ข้อ ๕ หลั ก สูต รมหาวิท ยาลั ย หรือ สถาบั น อุ ด มศึก ษาที่ จ ะขอเปิ ด ดํา เนิน การหลัก สู ต ร
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต จะต้องจัดทําหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตดังนี้
๕.๑ ปรัชญาและวัตถุประสงค์การศึกษา
ปรัชญาและวัตถุประสงค์การศึกษาของหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์
ความรู้ความสามารถผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และปรัชญาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
๕.๒ โครงสร้างหลักสูตร
การจัดหมวดวิชาและหน่วยกิตของหมวดวิชาในหลักสูตรต้องเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ต รระดั บปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในกรณี ท่ีรั บนัก ศึกษาที่ มีคุณ วุฒิสู งกว่าระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น รับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อาจยกเว้นรายวิชาได้ตาม
ความเหมาะสมตามหลั ก เกณฑ์ ก ารเที ย บโอนของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ และหลักเกณฑ์การเทียบโอนของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้น ๆ
ในการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาสาขาการแพทย์ แ ผนจี น นั้ น
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาจีนกลางแก่นักศึกษา โดยให้
มีการเรียนการสอนภาษาจีนกลางตั้งแต่เข้าศึกษาและให้มีการประเมินระดับความรู้ด้านภาษาจีนกลาง
ของนักศึกษา ซึ่งกําหนดให้นักศึกษาควรจะมีความรู้ภาษาจีนกลาง ไม่ต่ํากว่า HSK ระดับ ๓ ก่อน
ศึกษาวิชาการในสาขาที่ศึกษา
โครงสร้างหลักสูต รการแพทย์แ ผนจี น ประกอบด้ว ยหมวดวิชาและเกณฑ์
ขั้นต่ําของกลุ่มวิชาหรือรายวิชาในแต่ละหมวดดังนี้
๕.๓ องค์ประกอบของหลักสูตร
ระยะเวลาศึ ก ษา ๕ ปี และไม่ เ กิ น ๑๐ ปี โดยไม่ ร วมระยะเวลา
เตรียมด้านภาษาจํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) ๑๖๑ หน่วยกิต ประกอบด้วย
๑) วิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า) ๓๐ หน่วยกิต
๒) วิชาพื้นฐาน (วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์) ๔๕ หน่วยกิต
๓) วิชาชีพเฉพาะ (การแพทย์แผนจีน) ๖๐ หน่วยกิต
๔) ฝึกเวชปฏิบัติ ๒๐ หน่วยกิต
๕) วิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า) ๖ หน่วยกิต
๕.๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีเกณฑ์ขั้นต่ําของกลุ่มวิชา/รายวิชาดังนี้
๕.๓.๑.๑ กลุ่ ม วิ ช าศึ กษาทั่ ว ไป (ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓๐ หน่ ว ยกิ ต )
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาที่สําคัญดังต่อไปนี้
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๑) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
๒) กลุ่มมนุษยศาสตร์
๓) กลุ่มวิชาภาษา
๔) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๕.๓.๑.๒ กลุ่ มวิ ชาวิ ท ย าศาสตร์ การ แพ ทย์ (ไม่ น้ อ ยกว่ า
๔๕ หน่วยกิต) เพื่อให้เป็นพื้นฐานการศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและให้สามารถ
ติดตามผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนจีนได้ โดยเนื้อหาครอบคลุมวิชาต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
๑) กายวิภาคศาสตร์ เนื้อเยื่อวิทยาและคัพภวิทยา
๒) จุลชีววิทยา ปรสิตและภูมิคุ้มกันวิทยา
๓) สรีรวิทยา ชีวเคมี
๔) พยาธิวิทยา โรค และสาเหตุการเกิดโรค
๕) ภูมิคุ้มกันและพันธุศาสตร์
๖) ภาพทางการแพทย์/เวชนิทัศน์
๗) เภสัชวิทยา และเภสัชพฤษศาสตร์
๘) การตรวจวินิ จฉั ยโรคแผนปั จจุ บัน/อาการ/การตรวจ
ร่างกาย/การสืบค้นภาวะการณ์เกิดโรค/การบําบัดรักษา (การใช้ยา การผ่าตัด เคมีบําบัด รังสีวิทยา ฯลฯ)
๙) เวชศาสตร์ทั่ว ไป (อายุรศาสตร์โ รคแผนปัจจุบั น
เบื้องต้นศัลยศาสตร์)
๑๐) กฎหมาย จรรยาบรรณและจิตวิทยาทางการแพทย์
๑๑) ระบบสาธารณสุขไทย
๑๒) สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์
๕.๓.๒ หมวดวิชาชีพเฉพาะ ต้องจัดให้ครอบคลุมความรู้ในกลุ่มดังนี้
๕.๓.๒.๑ กลุ่ ม หลั ก พื้ น ฐานวิ ช าชี พ (Foundation TCM)
(ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต) ประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ ดังนี้
๑) ทฤษฏีการแพทย์แผนจีน
๒) สมุนไพรจีน
๓) ตํารับยา
๔) การตรวจวินิจฉัยแยกโรคตามหลักการแพทย์แผนจีน
๕) ภาษาจีนเพื่อการแพทย์แผนจีน
๕.๓.๒.๒ กลุ่ ม วิ ช าการแพทย์ แ ผนจี น ที่ ๑ (TCM Classical
Texts) (ไม่น้อยกว่า ๕ หน่วยกิต) ประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ ดังนี้
๑) Neijing Theory
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๒) ซัง หัน ลุ่น
๓) จิน กุ่ย เย่า เล่ว
๔) เวิน ปิ้ง
๕) เก้อ เจีย เสว์ ซัว
โดยหลอมรวมเป็นวิชา Classical Theory TCM
๕.๓.๒.๓ กลุ่ ม วิ ช าการแพทย์ แ ผนจี น ที่ ๒ (Clinical TCM)
(ไม่น้อยกว่า ๓๕ หน่วยกิต) ประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ ดังนี้
๑) อายุรศาสตร์การแพทย์แผนจีน (ภายใน)
๒) อายุรศาสตร์การแพทย์แผนจีน (ภายนอก)
๓) สูตินรีเวชวิทยา
๔) กุมารเวชวิทยา
๕) ฝังเข็มและรมยา
๖) กระดูกและการบาดเจ็บ
๗) โรคหู ตา คอ จมูก
๘) ทุยหนา
๙) การบํ า รุ ง ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น โร ค
และโภชนาบําบัด
๕.๓.๒.๔ กลุ่มวิชาเลือก
๑) ประวัติการแพทย์แผนจีน
๒) การวิจัยในการแพทย์แผนจีน
๓) การศึกษาภาษาแพทย์แผนจีนโบราณ
๔) คัมภีร์โบราณการแพทย์แผนจีน
๕) จิตวิทยาทางการแพทย์และการพัฒนาทางวิชาชีพ
๕.๓.๒.๕ การฝึกเวชปฏิบั ติ (ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต) โดยให้
ฝึกปฏิบัติในสาระสําคัญดังต่อไปนี้
๑) อายุรกรรมการแพทย์แผนจีน (ภายใน)
๒) อายุรกรรมการแพทย์แผนจีน (ภายนอก)
๓) นรีเวชกรรม
๔) กุมารเวชกรรม
๕) ฝังเข็มและการรมยา
๖) กระดูกและการบาดเจ็บ
๗) การเตรียมยาสมุนไพรจีน
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๕.๓.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต)
เป็ น วิ ช าที่ มุ่ งให้ผู้ เ รีย นมีค วามรู้ ความเข้า ใจ ตามที่ ต นเองถนั ด
หรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให้มีจํานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต รายละเอียดของรายวิชาตามที่ปรากฏในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้
๕.๔ การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
มหาวิท ยาลัย หรือสถาบัน อุด มศึกษาจะต้องจัด การเรียนการสอนและการ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การศึกษาของหลักสูตร และสอดคล้องกับหลักการที่ถือว่าผู้เรียน
สําคัญที่สุด ต้องใช้รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมและหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะเจตคติ
และคุณสมบัติที่จําเป็นต่อการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนจีน เช่น ความสนใจใฝ่รู้ที่จะศึกษาต่อเนื่อง
ความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง ความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นํา เจตคติในการเป็นแพทย์แผนจีนที่ดี
ความสามารถในการทํางานร่ว มกับผู้อื่น ทั้งในระหว่า งวิชาชี พและต่างวิช าชีพ เป็น ต้ น นอกจากนี้
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาจะต้องกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ในหลักสูตร
ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะวิชาและการประกอบวิชาชีพ แนวทางการจัด การศึกษาดังกล่าว
จะต้องเผยแพร่ให้อาจารย์และนักศึกษารับรู้ทั่วกัน
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะต้ อ งจั ด การเรี ย นการสอน
ให้ นัก ศึ กษาได้ มีโ อกาสฝึ ก ปฏิ บั ติง านทางด้ านการแพทย์ แ ผนจี น อย่า งเพี ย งพอ ต่อ การปฏิ บั ติง าน
หลังสําเร็จการศึกษา
๕.๕ การจัดทํา Course syllabus การเรียนการสอนแต่ละรายวิชา
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะต้ อ งจั ด ทํา Course syllabus
ที่ชั ด เจนทุ ก รายวิช าของหลั ก สู ต รซึ่ ง ประกอบด้ ว ยวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารศึ ก ษา เนื้ อ หาวิ ช าโดยสั ง เขป
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผล
๕.๖ การจั ด ทําระเบี ย บและข้อบั งคับ ว่าด้ว ยการจัด การศึก ษา การประเมิน ผล
และการตัดสินผล
มหาวิ ท ยาลั ย หรือ สถาบั น อุ ด มศึก ษาจะต้อ งจั ด ทํ าระเบีย บและข้อ บัง คั บ
ว่า ด้ว ยการจั ด การศึ กษา การประเมิน ผลและการตั ด สิน ผลไว้ ใ ห้ชั ด เจน และประกาศให้ อาจารย์
และนักศึกษาทราบทั่วกัน ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๕.๗ อาจารย์ที่ปรึกษา
๑) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
๒) มีประสบการณ์การทําเวชปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
๓) สามารถรับฝึกปฏิบัติได้ อาจารย์ ๑ คนต่อนักศึกษาไม่มากกว่า ๔ คน
(๑ : ๔)
๕.๘ ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง
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๕.๙ หนังสือ ตําราและเอกสารวิชาการ
สถาบันต้องมีห้องสมุดที่มีหนังสือ ตํารา วารสาร และเอกสารวิชาการเฉพาะ
ทางการแพทย์แผนจีน และที่เกี่ยวข้องกับวิชาต่าง ๆ ภายใต้หลักสูตรอย่างเพีย งพอสําหรับนักศึกษา
ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในการศึ ก ษาค้ น คว้ า นอกเวลา โดยอิ ง ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่องมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๖ ความพร้อมของการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่จะขอเปิดดําเนินการหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
จะต้องมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
และกลุ่ มวิ ชาวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ เพื่ อให้ส ามารถจั ด การศึก ษาซึ่ง เป็ น พื้ น ฐานได้ อย่ างสมบูร ณ์
และจะต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การไม่ใ ห้ ภ าระงานสอนของอาจารย์ ใ นกลุ่ ม รายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปมี ม าก
เกินกว่ามาตรฐานภาระงานของอาจารย์ตามที่กําหนด
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะต้ อ งมี โ รงพยาบาลหรื อ คลิ นิ ก และมี ผู้ ม ารั บ
บริการจํานวนเพียงพอต่อการศึกษาการแพทย์แผนจีนในระดับคลินิก โดยมีงานบริการครอบคลุมทั้ง
๔ สาขา คือ เวชกรรมแผนจีน เภสัชกรรมแผนจีน หัตถเวชกรรมแผนจีน และการผดุงครรภ์แผนจีน
ในกรณีที่มหาวิท ยาลัย หรือสถาบัน อุด มศึกษาไม่สามารถจัดการเรีย นการสอนกลุ่มวิชาใด
หรือรายวิชาใด หรือไม่มีโ รงพยาบาลหรือคลินิกสําหรับการศึกษาการแพทย์แ ผนจีน เป็น ของตนเอง
และต้องขอให้สถาบันการศึกษาอื่น หรือขอใช้โ รงพยาบาลหรือคลินิกอื่น จะต้องทําข้อตกลงที่ชัดเจน
และลงนามโดยผู้มีอํานาจตามกฎหมาย ในข้อตกลงดัง กล่าวมหาวิท ยาลัย หรือสถาบัน อุด มศึกษา
จะต้องสามารถกําหนดอัตราส่วนจํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด
สถาบันฝึกปฏิบัติควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
เป็นสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการการตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
โดยเปิดให้บริการเป็นประจําสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๕ วัน และต้องมีข้อตกลงการรับฝึกปฏิบัตินักศึกษา
ระหว่างสถาบันและสถานพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๗ ระบบการดูแลนักศึกษา
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่จะขอเปิดดําเนินการ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
จะต้องจัด ให้มีหน่ว ยงานรับผิด ชอบทําหน้าที่ดูแ ล สนับสนุนและพัฒ นานักศึกษาทั้งในหลักสูตรและ
เสริ ม หลั ก สู ต ร โดยจั ด ให้ มี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คน เพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า
ของการศึกษา ให้ความช่วยเหลือและป้องกันแก้ไขปัญหาการศึกษาและปัญหาอื่น ๆ และช่วยส่งเสริม
เจตคติอันดีงามให้แก่นักศึกษา
ข้อ ๘ อาคารสถานที่สําหรับการจัดการเรียนการสอน
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จ ะขอเปิ ด ดํ า เนิ น การ หลั ก สู ต รการแพทย์
แผนจีนบัณฑิต จะต้องจัดเตรียมอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งการสอนแบบบรรยายพร้อมกันทั้งชั้นเรียน
การสอนแบบกลุ่มย่อย ฯลฯ
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นอกจากนี้ ควรมี ห้อ งประชุ ม ขนาดใหญ่ ที่ สามารถจั ด กิจ กรรมร่ ว มกั น ทั้ งกิ จ กรรมวิ ชาการ
และกิจกรรมนักศึกษา
ข้อ ๙ สวัสดิการ สถานที่สําหรับกีฬาและนันทนาการ
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จ ะขอเปิ ด ดํ า เนิ น การหลั ก สู ต รการแพทย์
แผนจี น บั ณ ฑิ ต จะต้ อ งจั ด เตรี ย มสถานที่ สํ า หรั บสวั ส ดิ ก าร สโมสรนั ก ศึ ก ษาสถานที่ สํ า หรั บ กี ฬ า
และนันทนาการให้เพียงพอ
ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่จะขอเปิดดําเนินการหลักสูตรการแพทย์แผนจีน
บัณฑิต จะต้องจัดเตรีย มหนังสือ ตํารา วารสาร และเอกสารวิชาการเฉพาะทางการแพทย์แ ผนจีน
และที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บวิ ช าต่ า ง ๆ ภายใต้ ห ลั กสู ต รอย่ างเพี ย งพอสํ า หรั บนั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น
ในการศึกษาค้นคว้านอกเวลา โดยอิงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ มีห้องสมุด/สื่อสารสนเทศ ดังนี้
๑๐.๑ หนังสือ
ต้องมีตํา รา วารสาร และทรัพ ยากรสารสนเทศเหมาะสมและเพี ย งพอ
สําหรับนักศึกษาและอาจารย์ โดยอ้างอิงตามประกาศทบวงมหาวิท ยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๐.๒ สื่อสารสนเทศ
ควรมี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ จั ด ไว้ ใ นที่ ต่ า ง ๆ ตามความเหมาะสมเพื่ อ ให้
นักศึกษาสามารถค้นข้อมูลความรู้จากฐานข้อมูลต่าง ๆ อย่างน้อยอัตราส่วน นักศึกษา : จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ = ๕ : ๑ นอกจากนี้ควรจัด สรรพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็น ที่อ่านหนังสือ
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
ข้อ ๑๑ การบริหารจัดการ
มหาวิท ยาลั ย หรื อสถาบั น อุด มศึก ษาที่จ ะขอเปิด ดํ า เนิ น การ การแพทย์ แ ผนจี น บั ณ ฑิ ต
จะต้องมีการบริหารจัดการตั้งแต่ก่อนเปิดดําเนินการดังนี้
๑๑.๑ สรรหาหั ว หน้ า หน่ ว ยงานและที ม ผู้ บ ริ ห ารที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ประสบการณ์
และศักยภาพเหมาะสมที่จะดําเนินการก่อตั้ง และบริหารจัดการให้การดําเนินการตามหลักสูตรเป็นไปได้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ที ม ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งมี อํ า นาจหน้ า ที่ ค รอบคลุ ม และกว้ า งขวางพอที่ จ ะกํ า กั บ ดู แ ล
และประสานงานกับผู้รับผิดชอบการสอนรายวิชาต่าง ๆ ทุกกลุ่มวิชารวมทั้งการสอนในโรงพยาบาล
หรือคลินิกเครือข่าย
๑๑.๒ จัดทําแผนดําเนินการระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปีให้ชัดเจน และมีความ
เป็ น ไปได้ สู ง ได้ แ ก่ แผนเตรี ย มอาจารย์ แผนจั ด หาบุ ค ลากรสนั บ สนุ น แผนพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
และสื่อ การศึ กษา แผนพัฒ นาอาคารสถานที่แ ละแผนจั ด หาโสตทั ศนู ปกรณ์ แผนพั ฒ นางานวิจั ย
แผนความร่วมมือกับสถาบันพี่เลี้ยง แผนความร่วมมือกับโรงพยาบาลสมทบ เป็นต้น
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๑๑.๓ มี แ ผนการจั ด สรรงบประมาณที่ ชั ด เจนและเป็ น ไปได้ เ พื่ อ ให้ ส ามารถ
ดําเนินการได้ตามแผน
๑๑.๔ มี โ ครงสร้ า งองค์ ก รและบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละจํ า นวนเหมาะสม
เช่น นักวิชาการศึกษา นักวัด ประเมินผลการศึกษา ฯลฯ โครงสร้างนี้จะต้องมีหน่ว ยงานที่สําคัญ
และจําเป็นต่อการดําเนินการจัดการศึกษา เช่น หน่วยงานที่ทําหน้าที่พัฒนาอาจารย์ทางด้านการเรียน
การสอนงานทะเบียนและประมวลผล งานกิจกรรมนักศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
ในช่วงก่อนขอเปิดหลักสูต รและระยะเริ่มต้น (ประมาณ ๕ ปีแรก) ทีมผู้บริหาร
ควรศึก ษาดูง านการจัด การศึก ษาจากมหาวิท ยาลัย หรือ สถาบั น อุด มศึ กษาอื่น ที่ไ ด้เ ปิด ดํ าเนิน การ
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตมาแล้ว เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน
การสนับสนุนและพัฒ นาอาจารย์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านความรู้แ ละทักษะในการจัดการเรีย น
การสอนและการประเมิ น ผล รวมทั้ง ปั ญ หาอุป สรรค ตลอดจนแนวทางป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
ทั้งนี้ เพื่อให้การเปิดสอนตามหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๑๒ แหล่งเงินงบประมาณ
มหาวิท ยาลัย หรื อสถาบัน อุด มศึกษาที่จะขอเปิด ดําเนิน การ หลักสูต รการแพทย์แ ผนจี น
บั ณ ฑิ ต จะต้ อ งแสดงให้ เ ห็ น ว่ า มี แ หล่ ง งบประมาณชั ด เจนและเพี ย งพอสํ า หรั บ การดํ า เนิ น
การเรียนการสอนตามหลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาอาจารย์ตามข้อ ๓ ด้วย
ข้อ ๑๓ การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะต้ อ งวางระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด
การเรียนการสอนและการประเมิน สถาบันไว้ชัดเจน และจัด ให้มีการตรวจสอบและประเมิน คุณ ภาพ
เป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ เพื่อประกันคุณภาพของผลผลิต
ให้ มี ค ณะกรรมการวิ ช าชี พ ทํ า หน้ า ที่ ป ระเมิ น ความพร้ อ มในการขอเปิ ด การดํ า เนิ น การ
หากพิจารณาให้เปิดการดําเนินการได้แล้ว ให้คณะกรรมการวิชาชีพทําหน้าที่ประเมินการบริหารจัดการ
และให้คําแนะนําเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ข้อ ๑๔ ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาการปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ ใ ห้ ป ระธานกรรมการวิ ช าชี พ สาขา
การแพทย์แผนจีน เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๑๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
นาวาอากาศตรี บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์
ประธานกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน

ภาคผนวก
คําอธิบายรายวิชา
การเรียนการสอนในแต่ละวิชาต้องกําหนดเนื้อหาให้มีรายละเอียดไม่น้อยกว่าที่กําหนดให้
ดังต่อไปนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Health and Quality of Life Development)
ความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์ในการออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
โครงสร้างและหน้ าที่ การทํา งานของร่า งกายมนุษ ย์ หลั ก การและวิ ธีก ารออกกําลั ง กาย เพื่อ สุข ภาพ
สมรรถภาพทางกาย การป้อ งกันการบาดเจ็บ จากการเล่นกีฬาและการออกกําลัง กาย นันทนาการเพื่อ
สุข ภาพ การเป็น ผู ้นํา และผู้ต ามที ่ดี การนํ า ความรู้ แ ละทั ก ษะการออกกํ า ลั ง กายไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม การฝึกปฏิบัติ
โลกทัศน์กับการดํารงชีวิต (World View and Ways of Life)
ความหมายและความสํ าคัญ ของโลกทัศน์ ปั จ จัย ที่มีอิ ท ธิพ ลต่อ โลกทัศน์ เช่ น ศาสนา
ปรัชญา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับการดําเนินชีวิต การเข้าใจชีวิตแบบเชื่อมโยงทั้งในระดับ
ปัจเจกสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมอย่างบูรณาการ การเลือกทางดําเนินชีวิตที่ดี
งามบนพื้นฐานจริยธรรมทางปรัชญาและศาสนา ความรับผิดชอบ การอุทิศตน และการสร้างสรรค์สังคม
ที่จะนํามาซึ่งสันติสุขที่แท้จริง
จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต (Psychology for Living)
ศาสตร์เกี่ยวกับความเข้าใจตนเอง การตระหนักในคุณค่าของตน ความเข้าใจผู้อื่น การสร้างความสัมพันธ์
การมีสุขภาพจิตที่ดีในการดํารงชีวิต เสริมสร้างการทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการกับ
ปัญหา และการพัฒนาศักยภาพแห่งตน
วัฒนธรรมไทย-จีน (Thai - Chinese Culture)
พัฒ นาการและการคลี่ ค ลายขยายตั วของวั ฒ นธรรมไทยตั้ ง แต่ อ ดีต สู่ ปั จ จุ บัน มิ ติ ท าง
วัฒ นธรรม วิถีก ารดําเนินชีวิตและรากฐานของสัง คมไทย หลัก ปรัชญาและจริยธรรมของสํานัก ขงจื่อ
เหลาจื่อ และม่อจื่อ หลักศาสนาและลัทธิความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน ความเชื่อในเทพต่าง ๆ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์ในวงศ์ตระกูล องค์กรทางสังคม ความรู้เกี่ยวกับศิล ปวรรณคดี
จิตรกรรม ประติมากรรม ศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย-จีน
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไทยกับสภาวการณ์โลก (Thailand in Contemporary World Events)
เหตุการณ์ต่าง ๆ ของโลก และปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบันที่มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การสื่อสารและเทคโนโลยี ความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและ
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การประสานประโยชน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การแข่งขันด้านการค้า บทบาทของไทยในเวทีโลก
การปรับตัวของไทยกับสถานการณ์โลก แนวโน้มของสถานการณ์โลกในอนาคต ตลอดจนความร่วมมือในการ
แก้ปัญหาของประชาคมโลกเพื่อให้เกิดสันติภาพอย่างยั่งยืน
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง (Life and Sufficiency Economy)
ความเป็น มา และความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง การประยุก ต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน แนวทางการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวทางของ
เศรษฐกิจ พอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาใน
โครงการพระราชดําริ การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คม กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงและการร่วมเป็นพลัง ขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง
กฎหมายกับสังคม (Law and Society)
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่างสัง คม รัฐ กับ กฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิดทางสัง คมวิท ยาทาง
กฎหมาย ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างกฎหมายกับสังคมต่อการสร้างกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย
และการปฏิบัติตามกฎหมายในสภาพความจริง ของสังคม กรณีศึก ษาและสถานการณ์จําลอง บทบาทของ
กฎหมายกับสังคมในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กฎหมายกับการพัฒนา
ประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบกฎหมาย
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้ (Information Technology and Learning)
เทคโนโลยีส ารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโ ทรคมนาคม การสื่อ สาร
ข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล การสืบค้นและการนําเสนอ
สารสนเทศเพื่อการแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ในสังคมยุคสารสนเทศ สังคมดิจิทัล และสังคมแห่งปัญญาที่มี
ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์
คณิตศาสตร์ (Mathematics)
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ความหมายของเวกเตอร์ใน
ปริภูมิ 3 มิติ การบวก การลบ ผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณเชิง เวกเตอร์ ฟัง ก์ชันลิมิตและความต่อ เนื่อ ง
อนุพันธ์และการประยุกต์ การอินทิเกรตและการประยุกต์
ทักษะและกระบวนการคิด (Skills and Process of Thinking)
ลักษณะและขอบข่ายของแนวคิด หลักของเหตุผล วิธีการสร้างทักษะการคิด การคิดอย่างเป็นระบบ
การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาและการเขียนแผนผัง
ความคิด การตรวจสอบความคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ไขในสถานการณ์และประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิต
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กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาไทยกับการสื่อสาร (Thai Language and Communication)
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การฟัง และการ
อ่านจับ ใจความ การพูดในที่ประชุม การเขียนรูปแบบต่างๆ การใช้ภาษาสื่อมวลชน การอ่านสิ่งพิม พ์
ประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ และการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
การรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งฐานะผู้รับสารและผู้ส่งสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑ (English for Communication I)
การใช้ภาษาทั้งสี่ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้นการฟังและการ
พูดในชีวิตประจําวัน การอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนบันทึกอย่างง่าย เพื่อการสื่อสาร ทักษะในการใช้ศัพท์
สํานวน แสลงและสุภาษิต การสนทนาเกี่ยวกับ หัวข้อในชีวิตประจําวันในเรื่อ งต่าง ๆ การอ่านเพื่อความ
เข้าใจ การเขียนอนุเฉท จดหมายและความเรียงแบบต่าง ๆ
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ชีววิทยา (Biology)
การรวมเข้าด้วยกันและการจัดระเบียบในการดํารงชีวิตในเซลล์ ความสัม พันธ์ร ะหว่าง
สสาร พลังงาน การดํารงอยู่ การเปลี่ยนแปลงพลังงานและมโนมติพื้นฐานของประชากร อิทธิพลของชุมชน
การถ่ายทอดพันธุกรรม การขยายพันธุ์ และกระบวนการวิวัฒนาการทางพื้นฐานพันธุกรรม
ปฏิบัติการชีววิทยา (Biology Laboratory)
ปฏิบัติทดลองเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ และทักษะในการใช้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อกระตุ้น
ให้มีนิสัยเป็นผู้ช่างสังเกต ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการก่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
ชีวเคมีพื้นฐาน (Basic Biochemistry)
ส่วนประกอบ โครงสร้าง คุณสมบัติทางเคมีของสารโมเลกุล รวมถึงบทบาท หน้าที่ และ
กระบวนการเมตาบอลิซมึ ของสารชีวโมเลกุล จําพวกคาร์โบไฮเดรท ไขมัน กรดอะมิโน โปรตีน กรดนิวคลีอิค
เอนไซม์ โคเอนไซม์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ ตลอดจนความผิดปกติของเมตาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุ ล
การควบคุมร่างกายให้อยู่ในสภาวะสมดุล การแสดงออกของสารพันธุกรรม หลักของพันธุวิศวกรรม
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน (Basic Biochemistry Laboratory)
เทคนิคการใช้เ ครื่อ งมือ วิท ยาศาสตร์พื้นฐานทางวิท ยาศาสตร์สุขภาพ การวิเ คราะห์ชีว
โมเลกุล คุณสมบัติของโปรตีน ปฏิกิริยาของเอนไซม์ และเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรท
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หลักเคมี (Principles of Chemistry)
เรื่องมวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอมและพันธะเคมี จลนศาสตร์เ คมี สมดุลเคมี
ปฏิกิริ ยารีด อกซ์ เคมีไ ฟฟ้า ตารางธาตุ ธาตุเ รพรีเ ซนเทที ฟ ธาตุแทรนซิซั น เคมีนิว เคลีย ร์ เคมีกั บ
สิ่งแวดล้อม
อินทรีย์เคมีพื้นฐาน (Basic Organic Chemistry)
จําแนกและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ คุณสมบัติทั่วไป สเตอริโอเคมี และปฏิกิริยา
ของสารประกอบอิน ทรี ย์ป ระเภทต่ างๆ ได้ แก่ สารไฮโดรคาร์บ อนชนิด ต่า ง ๆ อัล กอฮอล์ ฟีน อล
อีเทอร์อัลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์กรดอะมิโน สารที่ประกอบด้วยหมู่ฟังก์ชันนัลหลาย
หมู่ สารพอลิเ มอร์ สารประกอบที่เ ป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น คาร์โ บไฮเดรท โปรตีน ไขมัน และกรด
นิวคลิอิค
จริยธรรมทางการแพทย์ (Medical Ethics)
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขต และแนวคิดของจริย ธรรมทางการแพทย์ วิธีการ
ปฏิบัติตัว การวางตัวต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและต่อคนทั่วไปในสังคม กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบโรคศิล ปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กฎหมายว่าด้วยยา หลักการเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวด้านจิตใจ อารมณ์ และจิตสํานึกสาธารณะ
การฟัง – การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ (English Listening – Speaking for Professional Purposes)
ทัก ษะการฟัง เพื่อความเข้าใจในเนื้อ หาสาระจากสื่อ ประเภทต่างๆ ทัก ษะการสนทนา
การนําเสนอในที่ประชุม และการอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา
การอ่าน - การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ (English Reading – Writing for Professional Purposes)
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ การจับใจความจากตํารา วารสาร และบทความทางวิชาการ
ทักษะการเขียนรายงาน ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงานโดยใช้ศัพท์ สํานวน และหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดําเนินวิชาชีพใน
สาขาวิชาดังกล่าว
ฟิสิกส์ทางการแพทย์ (Medical Physics)
สมดุลของแรง การเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อ งานและพลังงาน สมบัติความยืดหยุ่นของสาร
สมบัติทางความร้อนของสสาร ความร้อนในร่างกาย ของไหล แรงพยุง ความหนืด แรงตึงผิว การไหลเวียนของ
โลหิตระบบท่อเล็ก เสียงและการตอบสนอง คลื่นเหนือเสียง เครื่องมือทางแสงและเสียง ไฟฟ้าเบื้องต้น
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์ (Medical Physics Laboratory)
สมบัติความยืดหยุ่นของสาร สมบัติทางความร้อนของสสาร กลศาสตร์ของของไหล สมบัติ
ทางคลื่นของแสง สมบัติของไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์นิวเคลียร์
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (Anatomy and Physiology)
จุลกายวิภาคศาสตร์ มหกายวิภาคศาสตร์ และสรีร วิทยาของร่างกายมนุษย์ โครงสร้าง
การทํา งานและการควบคุ ม ของอวั ยวะและระบบต่ า ง ๆ ความสัม พั นธ์ ข องส่ วนต่ าง ๆ ของร่ างกาย
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทําหน้าที่การงานของแต่ละระบบในสภาวะปกติ ได้แก่ ระบบประสาท ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบโครงกระดูกและการเคลื่อนไหว ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับ ถ่ายและสรีรวิทยาของการ
ปรับตัว
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (Anatomy and Physiology Laboratory )
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะต่าง ๆ ระบบประสาท
ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (Microbiology and Parasitology)
การจํา แนกชนิ ดของจุ ล ชีพ และปรสิต ปฏิกิริ ยาของมนุษย์ต่ อการรุ ก รานของสิ่ง ที่ ทําให้เ กิดโรค
การแพร่กระจายของเชื้อโรค การทําลายเชื้อโรค การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ (Medical Immunology)
กลไก ชนิด และลักษณะจําเพาะของปฏิกิริยาโต้ตอบของร่างกายต่อ สิ่งแปลกปลอมเพื่อ
สร้างภูมิต้านทาน ซึ่งอาจเป็นประโยชน์หรือโทษต่อร่างกาย เซลล์ที่รับผิดชอบโดยตรง หรือเกี่ยวข้องกับ
ระบบภูมิต้านทาน วิธีการและหลักการของการตรวจสอบและการวัดปฏิกิริยาตอบสนองนั้น การวัดระดับภูมิ
ต้านทาน การพยากรณ์ความก้าวหน้าของโรคโดยอาศัยปฏิก ิริยาระหว่างแอนติเ จนกับ แอนติบ อดี และ
แอนติเ จนกับ เซลล์ที่เ กิดขึ้นในหลอดทดลองและในร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่าย
อวัยวะ การเกิดโรคมะเร็ง ภูมิคุ้มกันต่อตนเอง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง หลัก การเอนไซม์อิมมูโนแอสเส และ
เทคนิคใหม่ ๆ ทางวิทยาภูมิคุ้มกันที่ประยุกต์ใช้ในวงการแพทย์
พยาธิวิทยา (Pathology)
สาเหตุ กระบวนการเกิดโรคและความผิดปกติของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของเซลล์
เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบต่าง ๆ กลไกการตอบสนองและอาการแสดงที่เกี่ยวข้องกับโรคในระบบต่าง ๆ
เภสัชวิทยา (Pharmacology)
หลักการทั่วไปการออกฤทธิ์ยา กลวิธานการออกฤทธิ์ของยาต้นแบบในระดับโมเลกุลระดับ
เซลล์และระดับอวัยวะ ปัจ จัยที่มีผลกระทบต่อ ระดับ ยาในร่างกาย การดูดซึมยา การแพร่กระจายยา
การเปลี่ยนแปลงของตัวยาและการขับถ่ายยา
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พื้นฐานการตรวจวินิจฉัย (Basic Diagnosis)
การซั ก ประวั ติ การตรวจร่า งกาย การตรวจวินิ จ ฉั ย ทางห้ อ งปฏิบั ติก าร การเขี ย น
รายงานผู้ป่วย พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดงของโรคในระบบต่าง ๆ การตรวจวินิจฉัยโรค การฝึก
ปฏิบัติในการตรวจร่างกายในภาวะปกติและภาวะที่เกิดพยาธิสภาพโดยยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทาง
การแพทย์
กลุ่มวิชาชีพแพทย์แผนจีน
วิชาทฤษฎีและปฏิบัติ
พื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน (Fundamental of Traditional Chinese Medicine)
ทฤษฎีความคิดพื้นฐานของศาสตร์แพทย์แผนจีน ทฤษฎีห ยินหยาง ปัญ จธาตุ ลัก ษณะ
พิเ ศษของศาสตร์แพทย์แผนจีน อวัยวะภายในตันและกลวง (จั้ง-ฝู่) ความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะภายใน
สารจําเป็นเลือดพลังของเหลวในร่างกาย ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องทางทฤษฎีระบบเส้นลมปราณ ความสัมพันธ์
ระหว่างอวัยวะภายในกับระบบเส้นลมปราณ
สาเหตุการเกิดโรคและการดําเนินโรค การเปลี่ยนแปลงของหยินหยาง ภาวะพร่องแกร่ง
การดําเนินโรคจากนอกสู่ภายใน การต่อสู้ระหว่างพลังพื้นฐานของร่างกายกับสิ่งก่อโรค หลักการรักษา และการ
ป้องกันโรค
การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis)
หลักการตรวจวินิจฉัย การมอง การดม การฟัง การถามและการสัมผัส หลักการวินิจฉัย
แยกโรคทั้ง ๘ การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยโรคจากเส้นลมปราณทั้ง ๖ และการวินิจฉัยแยกโรคแบบต่าง ๆ
รวมทั้งการฝึกปฏิบัติโดยยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางการแพทย์
เภสัชวิทยาจีน (Chinese meteria medical)
คุณสมบัติของยาทั้ง ๔ รสทั้ง ๕ ปฏิกิริยา ทิศทางการเคลื่อนตัวยา การวิ่งเส้นลมปราณ
พิษของยาการเตรียมยา การปรุงยาร่วมกัน ข้อห้ามการใช้ยา ขนาดยา การบริหารยา การศึกษาเกี่ยวกับ
ยาที่รักษาโรคที่อยู่ภายนอก ยารสเผ็ดคุณสมบัติอุ่น ยารสเผ็ดคุณสมบัติเย็น และยาขับพิษร้อนแบบต่าง ๆ
กลุ่มยาถ่าย ยาระบาย ยาขับลมชื้น ยาสุขุมหอมกระจายความชื้น ยาขับน้ําระบายความชื้น
ยาเพิ่ม ความอบอุ่นภายใน ยาปรับพลัง ขับลม ยาช่วยย่อยอาหาร ยาฆ่าพยาธิ ยาห้ามเลือ ด ยาปรับ
เลือดสลายลิ่มเลือด
กลุ่มยาขับเสมหะ แก้ไอ แก้หอบ ยาบํารุง หัวใจ คลายประสาท ยาสงบดับ ระงับลม
ยาเปิดทวาร กระตุ้นประสาท ยาบํารุงต่าง ๆ ยาฝาดสมาน ดึงรั้ง ยาใช้ภายนอก ยาประเภทต่าง ๆ
คัมภีร์โบราณทางการแพทย์แผนจีน (Selected Classical Literature of Traditional Chinese Medicine)
คัมภีร์โบราณ ๔ เล่ม ประกอบด้วย “หน่ายจิง” ทฤษฎีพื้นฐานแพทย์แผนจีน ทฤษฎีหยินหยาง
ปัญจธาตุ อวัยวะภายใน เส้นลมปราณ “จิน กุ๋ย” การวินิจฉัยและตํารับยาที่รักษาโรคทางอายุรกรรม และ
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โรคที่รักษายาก “ซาง ทาน ลุ่น” การวินิจฉัยและการ รักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับไข้เฉียบพลันซึ่งเกิดจากความ
เย็นกระทบ และ “เวินปิ้ง” การวินิจฉัยและการรักษาโรคไข้ตัวร้อนแบบต่าง ๆ ซึ่งเกิดในช่วงฤดูร้อนและฤดู
ใบไม้ผลิ
ตํารับยาจีน (Prescription)
การปรุงตํารับยา การปรับยา รูปแบบต่าง ๆ ของตํารับยา วิธีต้มยา การรับประทานยา
และตํารับยากลุ่ม กระทุ้งพิษไข้ ขับเหงื่อ ยาถ่าย-ระบาย ตํารับยาปรับประสาน ตํารับยากระจายลมร้อน
ตํารับยาเพิ่มความอบอุ่น ตํารับยาประสานภายใน ภายนอก
ตํารับยาบํารุง ตํารับยาฝาดสมาน ยาบํารุงหัวใจ คลายอารมณ์ ตํารับเปิดทวาร กระตุ้น
ประสาท ตํารับปรับระบบเลือด ตํารับยาขับของคั่งค้าง แก้ลม ขับความชื้น ขับเสมหะ ขับพยาธิ ยาทําให้
อาเจียน ยาแก้พิษ ฝีหนอง รวมทั้งฝึกเขียนตํารับยา
อายุรกรรมแพทย์จีน (Chinese Internal Medicine)
นิยามขอบเขตของเนื้อหาของอายุรกรรม ทัศนะความเข้าใจต่อโรค (ปิ้ง) สภาวะของโรค
(เจิ้ง) และอาการ (เจิ้ง) ทัศนะต่อการวิเคราะห์โรค (เปี้ยนปิ้ง) กับการวิเคราะห์สภาวะของโรค (เปี้ยนเจิ้ง)
ศึกษาหลักการรักษาโรค ขั้นตอนการวินิจฉัยและวิธีรักษาโรคตามศาสตร์แพทย์แผนจีนโดยยึดหลักจรรยาบรรณ
และจริยธรรมทางการแพทย์
โรคที่พ บบ่อยระบบทางเดินหายใจและการรักษา เช่น ไข้ห วัด อาการไอ อาการหอบ
อาการหืด วัณโรคปอด โรคเกี่ยวกับโรคหัวใจ โรคเลือด เช่น โรคใจสั่น เหงื่อออกผิดปกติ การนอนไม่หลับ
การหลับมากเกินไป
โรคที่พบบ่อยและการรักษาที่เกี่ยวข้องกับสมอง สติสัมปชัญญะ เช่น โรคซึมเศร้า สมอง
เสื่อม มึนเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเสียงดังในหู โรคทางเดินปัสสาวะ โรคบวมน้ํา
น้ํากามเคลื่อน หย่อนสมรรถภาพทางเพศ โรคที่พบบ่อยทางเดินอาหารและการรักษา เช่น โรคอาเจียน สะอึก
ปวดกระเพาะอาหาร ท้องเสีย ท้องผูก เจ็บชายโครง โรคดีซ่าน
โรคที่พบบ่อยและการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และโรคอื่นๆ เช่น มาเลเรีย
ปวดเอว เบาหวาน ไข้เกิดจากภายใน โรคเอดส์ โรคมะเร็ง และการฝึกปฏิบัติทางคลินิคในการรักษาโรค
ทางอายุรกรรม
สูตินรีเวช (Gynecology Obstetrician)
ลักษณะพิเศษของโรคสตรี สาเหตุ กลไกการเกิดโรค หลักการวินิจฉัย แยกแยะสภาวะ
โรค การรักษาโรคเกี่ยวกับประจําเดือน ตกขาว โดยยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางการแพทย์
อาการต่างๆ และการรัก ษาระหว่างตั้งครรภ์ หลัง คลอด ภาวะมีบุตรยาก มดลูก หย่อ น
ก้อนในท้องน้อย อารมณ์แปรปรวนในสตรี อาการคันช่องคลอด อาการลมออกช่องคลอด และฝึกปฏิบัติ
ทางคลินิกในการรักษาโรคทางสูตินรีเวช
กุมารเวชศาสตร์ (Pediatric)
พัฒนาการวิชากุมารเวชศาสตร์ การแบ่งอายุ การพัฒนาการ เหตุแห่งโรค พยาธิสภาพ
การตรวจวินิจฉัย แยกแยะสภาวะของโรคและการรักษาโดยยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางการแพทย์
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โรคและการรักษาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ไข้หวัด ไอ ปอดอักเสบ หอบหืด โรคทางเดิน
อาหาร ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย เบื่ออาหาร แผลในปาก อาการชักในเด็ก ปวดท้อง พัฒนาการผิดปกติ
ปัสสาวะรดที่นอน ไข้ตัวร้อน หัดอีสุกอีใส รวมถึงโรคต่าง ๆ ในเด็กแรกเกิด ฝึกปฏิบัติการรักษาโรคทางกุมาร
เวชศาสตร์
ฝังเข็มและการรมยา (Acupuncture and Moxibusion)
ทฤษฎีเส้นลมปราณ เส้นลมปราณปกติ ๑๒ เส้น เส้นลมปราณพิเศษ ๘ เส้น ทิศทางการ
เคลื่อนที่ของพลังลมปราณในแต่ละเส้น รวมถึงจุดฝังเข็มบนเส้นลมปราณ จุดพิเศษต่าง ๆ และหน้าที่ คุณสมบัติ
ในการรักษาโรค
ทฤษฎีและหลักการของการฝังเข็มและรมยา ที่ประกอบด้วย เข็มชนิดต่าง ๆ จุดของการฝังเข็ม
และรมยา วิ ธี ก ารและเทคนิ ค ของการฝั ง เข็ ม ของเข็ ม ชนิ ด ต่ า งๆ เทคนิ ค การกระตุ้ น เข็ ม การแก้
ภาวะแทรกซ้อนในขณะฝังเข็ม รวมทั้งการฝังเข็มในเทคนิคสมัยใหม่แบบต่าง ๆ ด้วย
การนําความรู้ต่าง ๆ เช่น การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนจีน ทฤษฎีเส้นลมปราณ จุดของ
การฝังเข็ม และหลักการในการฝังเข็ม และรมยา มาใช้ในการรักษาโรค รวมทั้ง เข้าใจเกี่ยวกับ โรคต่าง ๆ
ทางอายุรกรรมที่พบบ่อย การอภิปรายร่วมและฝึกปฏิบัติทางคลินิก
ศึก ษางานวิจัย บทความเกี่ยวกับ วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีผ ลต่อการรัก ษาโรค
กฎหมาย กลไกของการรักษาโรคโดยการฝังเข็ม รวมทั้งปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเส้นลมปราณ และกลไกของ
การฝังเข็มที่มีผลกับส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์
ทุยหนา (Massotherapy)
ความเป็น มาของวิชาทุย หนา กลไกของการรัก ษาผลที่เ กิด จากการรัก ษา ท่าทางและ
วิธีการทุยหนา เทคนิคและหลักการต่าง ๆ ของการทุยหนาในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ฝึกวิธีการเบื้องต้นใน
การนวดในแต่ละท่า เทคนิคที่ใช้เป็นประจําในการนวด และในแต่ละส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
การนําทุยหนามารักษาโรคทางอายุรกรรม นรีเวช กุมารเวช รักษาโรคกระดูก ตา หู คอ
จมูก การฝึกปฏิบัติทุยหนา
โรคกระดูก (Osteopathy)
ความเป็นมาของการบาดเจ็บ กลไกการบาดเจ็บ หลัก การวินิจ ฉัย การแยกแยะอาการ
หลักการรักษาโรคกระดูกหัก กระดูกหรือข้อเคลื่อน อาการเคล็ดยอก ฟกช้ําภายนอกและภายใน โดยยึด
หลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางการแพทย์
ปฏิบัติการทางคลินิกในการรักษาโรคที่พบบ่อย ๆ เกี่ยวกับโรคกระดูก
การฝึกงานทางคลินิก
ฝึกงานทางคลินิกในประเทศไทย (Clinical Work Practice in Thailand)
การฝึก ภาคสนามในประเทศไทย การดูแลผู้ป่วยทางคลินิก ด้านอายุร กรรม การฝัง เข็ม รมยา
สูตินรีเวช กุมารเวชศาสตร์ ทุยหนา กระดูก โดยยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางการแพทย์

๙

ฝึกงานทางคลินิกในประเทศจีน (Clinical Work Practice in China)
การฝึกภาคสนามในประเทศจีน ด้านอายุรกรรม การบริหารจัดการยา การผลิตยา ตํารับยา
และการเลือกฝึกตามความถนัดด้านการรักษาที่ไม่เน้นการใช้ยา หรือการรักษาที่เน้นการใช้ยา โดยยึดหลัก
จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางการแพทย์
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไท้เก๊ก (Thikek)
หลักการ กติกา มารยาท อุปกรณ์และประโยชน์ของการออกกําลังกายแบบไท้เก๊ก ฝึกสมาธิ
ทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การยืน การถ่ายน้ําหนักตัว การก้าวเดิน การถอยหลัง การกระโดด การเคลื่อนไหว
อวัยวะของร่างกายที่สัมพันธ์กับท่ารํามวย ๒๔ ท่า
****************

๑๐

ขั้นตอนการรับรองสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาจัดทําหลักสูตรการแพทย์แผนจีน

เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน
แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรใหม่
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน พิจารณาหลักสูตร
และตรวจสถาบันการศึกษา ภายใน ๙๐ วัน

ไม่ผ่าน

ผ่านการพิจารณา
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน รับรองหลักสูตร

สถาบันการศึกษาดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ผ่านการประเมิน
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ไม่ผ่านการประเมิน
แก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาขาการแพทย์แผนจีน

