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หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 

Bachelor of Traditional Chinese Medicine Program 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    คณะแพทยศาสตร์ 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :     1207 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต   

 ภาษาอังกฤษ       :     Bachelor of Traditional Chinese Medicine Program 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

 ช่ือเต็ม (ไทย)    :     การแพทย์แผนจีนบัณฑิต 

 ช่ือยอ่ (ไทย)    :     พจ.บ. 

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Traditional Chinese Medicine 

 ช่ือยอ่ (อังกฤษ)     :     B.CM. 

3. วิชาเอก 

 ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกติท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกวา่  187(9) หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

   หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ี

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

    หลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาชีพหรือปฏิบัติการ 

 5.3 ภาษาท่ีใช ้

   ภาษาไทยและภาษาจีน 
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            5.4 การรับเข้าศึกษา 

 เกณฑ์การรับนิสิตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา        

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาหรือประกาศนียบัตร

เทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2561 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   

                 หลักสูตรความร่วมมือกับ Guangxi University of Chinese Medicine ; China, Guangzhou 

University of Chinese Medicine ; China, Hainan Normal University ; China 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

    ให้ปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

            6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563  

            6.2 คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

      ครั้งที ่1/2563 วันที ่9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 

            6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

                  ครั้งที ่1/2563 วันที ่15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 

 6.4 คณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร 

          ในการประชุมครั้งที ่1/2563 วันที ่18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

            6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่......................  

                  วันที.่...........เดือน........................พ.ศ..................... 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2565 
 

8. อาชีพท่ีสามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 8.1  แพทย์แผนจีนในโรงพยาบาล คลินิก ทั้งรัฐบาลและเอกชน 

 8.2  อาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

 8.3  นักวจิัย 

 8.4  ประกอบธุรกิจทางด้านการแพทย์แผนจีน 

 8.5  นักวชิาการสาธารณสุข 

 8.6  นักวชิาการทั่วไป 
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9. ช่ือ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศกึษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับ ช่ือ – สกุล 
เลขใบประกอบ

โรคศิลปะ 

เลขบัตรประจ าตวั 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาววรางคณา กล้าจริง พจ.386 11007004XXXXX อาจารย์ D.CM. Clinical Foundation of Chinese 

Medicine 

Guangzhou University of 

Chinese Medicine, China 

2560 

M.CM. 

 

Clinical Discipline of  

Chinese and Western 

Integrative Medicine 

Guangxi Medical 

University, China 

2556 

วท.บ. การแพทย์แผนจนี มหาวิทยาลัยหัวเฉยีว 

เฉลิมพระเกียรต ิ

2552 

2 นางสาวจุฬาภัค ศรศักดานุภาพ พจ.848 15299005XXXXX อาจารย์ M.CM. 

 

Internal of Chinese Medicine 

in Spleen and Stomach 

Guangzhou University of 

TCM, China  

2562 

B.CM. Chinese Medicine Guangzhou University of 

TCM, China 

2559 

3 นางสาวปุณยภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล พจ.662 16001003XXXXX อาจารย์ M.CM. 

 

พจ.บ. 

 

Clinical Discipline of Chinese 

and Western Integrative 

Medicine 

การแพทย์แผนจนี 

Guangxi Medical 

University, China 

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีว 

เฉลิมพระเกียรต ิ

2560 

 

2556 

3 
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ล าดับ ช่ือ – สกุล 
เลขใบประกอบ

โรคศิลปะ 

เลขบัตรประจ าตวั 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

4 นายพงศ์นเรศ แจ้งพรมมา พจ.702 14099005XXXXX อาจารย์ M.CM. 

 

พจ.บ. 

Acupuncture Moxibustion 

and Massage 

การแพทย์แผนจีน 

Nanjing University of 

Chinese Medicine, China 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกียรต ิ

2559 

 

2556 

5 นายแสงชัย วงศ์มานะกูล พจ.631 35604521XXXXX อาจารย์ M.CM. 

 

B.CM. 

Traditonal Chinese Medicine 

Clinical Foundation 

Moxibustion and Tuina 

Beijing University of 

TCM, China 

Beijing University of 

TCM, China 

2559 

 

2556 

 

      

4 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

         10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา  

         10.2 มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   10.3 มหาวิทยาลัยแพทยแ์ผนจีนกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน 

         10.4 มหาวิทยาลัยแพทยแ์ผนจีนกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้วิเคราะห์สถานการณ์     

ทางเศรษฐกิจที่ ส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560- 2564) ซ่ึงจะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ป ีจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญ

ในการเช่ือมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ         

โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาพร้อมทั้งแผนงาน/

โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไก          

การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและ       

เกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย จึงต้องผลักดันให้การค้า    

การลงทุนระหว่างประเทศขยายตัวต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อน การพัฒนาที่ส าคัญควบคู่ไปกับ       

การส่งเสริมการลงทุนและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยยังมีความจ าเป็นที่จะต้องท าความตกลง        

ด้านการคา้ การลงทุน และการร่วมมือกับมิตรประเทศ เพื่อการพัฒนาให้ขยายวงกวา้งขึ้น ทั้งในรูปของ

ความตกลงทวิภาคี กรอบพหุภาคีต่างๆ ควบคู่กับการผลักดันให้ความเช่ือมโยงในอนุภูมิภาคและ

ภูมิภาคให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น รวมไปถึงพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของ

ประเทศให้ได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม และเช่ือมโยงให้เกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับต่ า     

เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของ

ประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ในระดับก้าวหน้า หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตจึงได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาองค์ความรู้              

ด้านการแพทย์แผนจีนให้เป็นที่ยอมรับ น่าเช่ือถือ การผลิตบุคลากรด้านการแพทย์แผนจีนจึงนับเป็น

ความจ าเป็นอยา่งยิ่ง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของประชากร ทั้งนี้ เนือ่งจากประชากรของประเทศ

ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ แต่การผลิตแพทย์แผนจีนที่ผ่านมา ยังมีจ านวนน้อยเม่ือเทียบกับ

ความต้องการของประชาชนและจ ากัดอยู่เฉพาะในเขตเมือง ซ่ึงมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวทิยาลัย  
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ช้ันน าในเขตภาคเหนือและมีความพร้อมในการผลิตบุคคลากรทางการแพทย์ จึงได้จัดท าหลักสูตร

การแพทย์แผนจีนบัณฑิตขึ้น เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและความต้องการของ

ประชาชน 

 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพ      

ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ

จากการมีโครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนา

ศักยภาพทุกช่วงวัย แต่มีปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงต่อ

สุขภาพและผลิตภาพแรงงานต่ า ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้นและมีการจัดสวัสดิการ

ทางสังคมในหลายรูปแบบ แต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง 

ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชากร และโอกาสการเขา้ถึงทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ 

สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม  และมีการเปลี่ยนแปลง                

ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเพิ่มขึ้นของ      

การพนัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ท าให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและ            

การบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

   จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังกล่าวข้างต้น                  

ได้ส่งผลกระทบต่อการเตรยีมความพร้อมและการพัฒนาคนและสังคมสูส่ังคมคุณภาพของมหาวิทยาลยั

พะเยา ซ่ึงมหาวิทยาลัยพะเยาได้ตระหนักและค านึงถึงการพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต 

เพื่อผลิตแพทย์แผนจีน ซ่ึงเป็นแพทย์ทางเลือกให้สอดรับกับความต้องการของชุมชน และสังคม          

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานวชิาชีพ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถเรียนรู้

ได้ด้วยตนเอง ทั้งความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่และความรู้จากภูมิปัญญาจีน มีทักษะการคิดวิเคราะห์

และแก้ปัญหา ตลอดจนมีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม 
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            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

            มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งปณิธานไว้ว่า “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน ” และ              

มีวัตถุประสงคร์่วมครอบคลุมพันธกิจหลักรวม 5 ด้าน คอื  

            1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐาน

วชิาการและวชิาชีพ ด าเนินชีวิตอยา่งมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมือง

ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิต    

มีทักษะการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม  

             2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยพะเยาต้องส่งเสริมบุคลากรให้มี

ศักยภาพในด้านการวจิัยและนวัตกรรม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

งานวิจัยและนวัตกรรม มีการติดตามและการประเมินผลเป็นระบบ สร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก วิจัยและนวัตกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นการวิจัยมุ่งเป้า          

ที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ (Demand side) ส่งเสริมการเผยแพร่และ    

การถ่ายทอดผลงานวจิัยและนวัตกรรม การน าไปใช้ประโยชน์กับสังคม 

            3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ ชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวม

ทรัพยากรบุคคลที่ มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้  ในทุกสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                 

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และด้วยปณิธานมุ่งม่ัน "ปัญญา

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)" มหาวิทยาลัยต้องค านึงถึง     

พันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่ เป็นพันธกิจหลักส าคัญอีกพันธกิจหนึ่ งด้วย 

มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่พ่ึงให้ชุมชนและ

สังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ

ชุมชนและสังคมที่เกิดขึน้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สังคมมีความเขม้แข็ง ม่ันคง 

              4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่ อความเป็นไทย มหาวิทยาลัยต้องสร้าง        

ความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์ 

สร้างจิตส านึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวถิีชีวิตที่ดีงามของประเพณี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่พึงประสงคใ์ห้กับนิสิตและบุคลากร 

               5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

มีระเบียบ ขอ้บังคับ และประกาศก าหนดในการบริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและ

ตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองคก์รที่ดีมีคุณภาพและประโยชน์สุขของบุคลากร มีระบบและกลไกควบคุม

การบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกระดับ ยกระดับศักยภาพของบุคลากร ทั้งผู้บริหาร 

บุคลากรสายวชิาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและ

สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset ของการท างานและการบริหารร่วมกัน และมีภาวะ
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ความเป็นผู้น า (Leadership) และผู้ตามในโลกใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และ

แสดงความคิดเห็นในการด าเนินงาน เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย

และเป้าหมายการด าเนินงานในพันธกิจต่างๆ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับ

ต้องมีวิสัยทัศน์  (Vision) มีความมุ่งม่ัน  และต้องเห็นภาพและทิศทางในระยะยาว (Visionary)            

ด้วยหลักการท างานร่วมกัน "สานความคิด สร้างจิตใจ" รวมพลังของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และ      

ศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์ สิ่งที่ดี ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหาร        

บนพื้นฐานขอ้มูลที่น่าเช่ือถือ และมีการด าเนินงานที่มีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธผิล 

 ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตจึงต้องมุ่งการจัดการเรียนการสอน      

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้จาก

สถานการณ์จริงให้สามารถปรับใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม ในขณะเดียวกัน            

ก็ต้องปลูกฝังให้เป็นผู้ที่ มีจิตส านึกในการบริการ เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  มีทักษะ           

ในการสื่อสารอยา่งมีประสิทธภิาพ และสามารถท างานเป็นทีมกับสหวิชาชีพได้เป็นอยา่งดี 

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอ่ืน 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

001101 การใช้ภาษาไทย      

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English  

3(2-2-5) 

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกวา้ง  

Explorative English 

3(2-2-5) 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  

Step UP English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม  

Multicultural Society 

3(2-2-5) 
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003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environmental Management 

3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต  

Arts of Living 

3(2-2-5) 

004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

    

  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

     13.1.2.1  รายวชิาในหลักสูตรที่เปดิสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์ 

341334 เภสัชวทิยาเบื้องต้น 

Basic Pharmacology 

3(3-0-6) 

     13.1.2.2  รายวชิาในหลักสูตรที่เปดิสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

242141 เคมีอินทรีย์ 

Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

243101 ชีววทิยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

     13.1.2.3  รายวชิาในหลักสูตรที่เปดิสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

Microbiology and Parasitology          

3(2-3-6) 

361351 วทิยาภูมิคุม้กัน 

Immunology 

3(2-3-6) 

363218 กายวภิาคศาสตร์พืน้ฐาน 

Basic Anatomy 

3(2-3-6) 

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 

Basic Biochemistry 

3(2-3-6) 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 

Human Physiology 

3(2-3-6) 

 

            13.1.2.4  รายวชิาในหลักสูตรที่เปดิสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

142211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 

Chinese for Communication III 

3(2-2-5) 
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142212 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 

Chinese for Communication IV 

3(2-2-5) 

142315 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 

Chinese for Communication V 

3(2-2-5) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

            

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

   ไม่มี 

 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

   ไม่มี 

 

 13.4 การบริหารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสตูรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน  คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบาย

และพจิารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวชิาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่    

พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นขอ้มูล     

ในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไป     

ในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวชิา ท าหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 
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   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์จากสาขาหรือ        

คณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้บริการการสอนรายวิชาต่างๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาส าระของวิชา        

การจัดตารางเวลาเรียน และตารางเวลาสอบ 

2) แต่งตั้งผู้ประสานงานหรือผู้จัดการรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงาน   

การวเิคราะห์และออกแบบวัตถปุระสงค ์เนือ้หาสาระของรายวชิา แนวทางการจัดการเรยีนการสอนและ

การประเมินผล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2558 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 

    มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจวินิจฉัยโรค รักษาโรค ป้องกัน ส่งเสริม

ฟื้นฟู ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนอย่างเป็นระบบ พร้อมยังสามารถแก้ปัญหาสุขภาพและพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน

และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง พร้อมทั้งใช้ทักษะ มีกระบวนการคิดในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพ      

ทางการแพทย์แผนจีนและร่วมสร้างสรรคน์วัตกรรมใหม่ๆได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

  

1.2 ความส าคัญ  

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้วิเคราะห์สถานการณ์    

ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560- 2564) ซ่ึงจะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ป ีจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญ

ในการเช่ือมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ         

โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาพร้อมทั้งแผนงาน/

โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไก         

การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและ          

เกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย จึงต้องผลักดันให้การค้า    

การลงทุนระหว่างประเทศขยายตัวต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญควบคู่ไปกับ        

การส่งเสริมการลงทุนและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยยังมีความจ าเป็นที่จะต้องท าความตกลง        

ด้านการค้า การลงทุน และการร่วมมือกับมิตรประเทศ เพือ่การพัฒนาให้ขยายวงกวา้งขึ้นทั้งในรูปของ

ความตกลงทวิภาคี กรอบพหุภาคีต่างๆ ควบคู่กับการผลักดันให้ความเช่ือมโยงในอนุภูมิภาคและ

ภูมิภาคให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น รวมไปถึงพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของ

ประเทศให้ได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม และเช่ือมโยงให้เกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับต่ า      

เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี รายได้สูง ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของ

ประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ในระดับก้าวหน้า หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตจึงได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาองค์ความรู้               

ด้านการแพทย์แผนจีนให้เป็นที่ยอมรับ น่าเช่ือถือ การผลิตบุคลากรด้านการแพทย์แผนจีนจึงนับเป็น
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ความจ าเป็นอยา่งยิ่ง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของประชากร ทั้งนี้ เนื่องจากประชากรของประเทศ

ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ แต่การผลิตแพทย์แผนจีนที่ผ่านมา ยังมีจ านวนน้อยเม่ือเทียบกับ          

ความต้องการของประชาชนและจ ากัดอยูเ่ฉพาะในเขตเมือง ซ่ึงมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวทิยาลัยช้ัน

น าในเขตภาคเหนือและมีความพร้อมในการผลิตบุคคลากรทางการแพทย์  จึงได้จัดท าหลักสูตร

การแพทย์แผนจีนบัณฑิตขึ้น เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและความต้องการของ

ประชาชน 
 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

   1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตทางการแพทยแ์ผนจีนที่มีความรู้ ความสามารถในการประกอบวชิาชีพ

ตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนจีนและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง โดยมีคุณสมบัติ

สอดคล้องกับความต้องการและระบบบริการสุขภาพของประเทศ 

  1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตทางการแพทย์แผนจีนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ       

แห่งวิชาชีพ ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นพร้อมให้บริการแก่ชุมชนและสังคม         

ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. พัฒนาศักยภาพของอาจารย ์ 1. สนับสนุนให้อาจารย์ศกึษาต่อทัง้        

   ในและต่างประเทศ 

2. สนับสนุนให้อาจารยไ์ด้รับการ

 ฝึกอบรม/ดูงานทางวิชาการที่ก้าวหน้า 

3. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน

 และการประเมินผลของอาจารย ์

4. สนับสนุนการเขา้สูต่ าแหนง่ทาง

 วชิาการของอาจารย ์

1. มีทุนศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาโท 

 ปริญญาเอกและประกาศนียบัตร 

2. ทุนการฝึกอบรม/ดูงาน 

3. จ านวนร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ   

การฝึกอบรมทางวชิาการและ   

การศกึษา 

4. ต าแหนง่ทางวชิาการของอาจารย ์

2. การบรกิารวชิาการและ                 

   การวจิัย 

1. สนับสนุนให้อาจารยท์ างานบรกิาร

 วชิาการแกส่ังคม  

2. สนับสนุนการวจิัยของอาจารย ์

3. จดัตั้งทีมเพื่อดูแลและแนะน า

แนวทางในการท างานวจิัยและการ

ตีพิมพง์านวจิัย 

1. จ านวนงานบริการวิชาการต่อสังคม 

2. จ านวนทุนสนับสนนุการวจิัย 

3. จ านวนงานวจิัยที่ได้รับการตีพิมพ์

 เผยแพร ่
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3. ปรับปรุงหลกัสตูรทกุ 6 ป ี 1. การพัฒนาหลักสูตรใหส้อดคล้องกบั  

   ความต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  

   และทรัพยากรอันพงึมี 

2. ระบุวสิัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และ 

    ความต้องการของนิสติ 

1. ผลประเมินหลกัสูตรในภาพรวม โดย 

   1.1 นิสติช้ันปีสดุท้าย 

   1.2 บณัฑิตผู้ส าเร็จการศกึษา 

   1.3 ผู้ใช้บัณฑติ/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

   1.4 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 

4. ประเมินรายวชิาทุกป ีและน า

ผลมาใช้ปรับปรุงการเรยีน 

   การสอน 

1. รวบรวมขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกับ 

   ผลกระทบของการสอนต่อการ  

   เรยีนรู้ของนิสติ 

2. วเิคราะห์และแปลผล 

3. ด าเนนิการแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบ  

   ต่อการเรียนรู้ของนสิิต 

1. ผลส ารวจประเมินค่าจาก  

   รายงานรับฟงัความคดิเห็นจากนิสิต 

5. ประเมินผู้สอนเปรียบเทียบ 

กับผลที่ได้รับจากการเรียนรู้ 

และ ผลสัมฤทธิก์ารสอบผ่าน

ได้ใบประกอบโรคศิลปะสาขา

การแพทย์แผนจนี 

1. ผู้สอนประเมินตนเอง 

2. ผู้เรียนประเมินผู้สอน 

1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ของนิสติ 

2. ผลสัมฤทธิก์ารสอบผ่านได้ใบ  

    ประกอบโรคศลิปะสาขาการแพทย์ 

    แผนจนี 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

      เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

               ไม่มี 
 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค  

      ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

       ภาคการศึกษาต้น  เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

     ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 
     

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

                เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวทิยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และ

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการรับรอง

สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา      

สาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2561 
 

            การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา  

                 เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา  

          2.3 เกณฑ์ความรู้ภาษาจีนตลอดหลักสูตร  

               2.3.1 สอนภาษาจีนพื้นฐาน ด้านการสื่อสาร ในการศึกษาช้ันปปีรับพื้นฐาน ณ ประเทศจีน 

               2.3.2 กรณีที่นิสิตมีผลการประเมินระดับความรู้ภาษาจีนกลาง ตั้งแต่ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป 

นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

               2.3.3 นิสิตทุกคนต้องสอบผ่านการประเมินระดับความรู้ภาษาจีนกลางไม่ต่ ากว่า HSK 

ระดับ 4 ก่อนเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาการแพทย์แผนจีนในช้ันปีที่  2 ในกรณีที่นิสิต          
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สอบไม่ผ่าน HSK ระดับ 4 ก่อนจะเข้าเรียนในกลุม่วชิาชีพฯ จะมีการจัดสอนเพิ่มเติมเพื่อให้นิสิตสอบผ่าน

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด     

               2.3.4 นิสิตที่จะต้องผ่าน HSK ระดับ 5 ก่อนขึ้นวิชาฝึกงานทางคลินิกในช้ันปีที่ 5             
 

         2.4 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

               2.4.1 ได้ศึกษาตามรายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสม         

ไม่น้อยกวา่ 187(9) หน่วยกิต (รวมทั้งรายวชิาไม่นับหน่วยกิต) และผ่านการฝึกงานจ านวน 1,200 ช่ัวโมง  

               2.4.2 มีผลการประเมินระดับความรู้ด้านภาษาจีนกลางไม่ต่ ากว่า HSK ระดับ 5 

               2.4.3 ต้องปฏิบัติตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
 

2.5 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

       2.5.1 นิสิตไม่มีพืน้ฐานด้านภาษาจีน หรือมีพืน้ฐานด้านภาษาจีนน้อย 

                2.5.2 การปรับตัวให้เข้ากับการเรียนระดับอุดมศึกษา 
 

          2.6 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.5  

        2.6.1 จัดโครงการอบรมภาษาจีนเตรียมพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 

                 2.6.2 จัดปฐมนิเทศนิสติใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียน และการแบ่งเวลา 
 

 2.7 แผนการรับนิสติและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี  
 

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติในแต่ละปีการศกึษา (คน) 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 

ช้ันปีที่ 2 

60 

 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

ช้ันปีที่ 3   60 60 

ช้ันปีที่ 4    60 

ช้ันปีที่ 5     

ช้ันปีที่ 6     

รวม 60 120 180 240 300 360 

คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา - - - - - 60 
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2.8 งบประมาณตามแผน     

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 

  1.1 หมวดเงินเดือน 

  1.2 หมวดค่าจ้างประจ า 

 

3,000,000 

500,000 

 

5,500,000 

500,000 

 

10,500,000 

500,000 

 

10,500,000 

500,000 

 

10,500,000 

500,000 

 

10,500,000 

500,000 

2. งบด าเนินการ 

  2.1 หมวดค่าตอบแทน 

  2.2 หมวดค่าใช้สอย 

  2.3 หมวดค่าวัสดุ 

  2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

400,000 

400,000 

800,000 

280,000 

 

450,000 

450,000 

1,600,000 

280,000 

 

600,000 

600,000 

1,600,000 

280,000 

 

600,000 

600,000 

1,600,000 

280,000 

 

600,000 

600,000 

1,600,000 

280,000 

 

600,000 

600,000 

1,600,000 

280,000 

3. งบลงทุน 

  3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

 

5,000,000 

 

10,000,000 

 

10,000,000 

 

10,000,000 

 

10,000,000 

 

10,000,000 

4. งบเงินอุดหนุน       

รวมรายจ่าย 10,380,000 18,780,000 24,080,000 24,080,000 24,080,000 24,080,000 

 

2.9 ระบบการศึกษา 

                  แบบช้ันเรียน 

                  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพมิพ์เป็นหลัก 

                  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

     แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

     อื่นๆ (ระบุ) 
 

2.10 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามขอ้บังคับของมหาวทิยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

   3.1.1 จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกวา่ 187(9) หน่วยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม ดังนี้ 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

เกณฑ์ 

คณะกรรม  

การวชิาชีพ 

หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2557 

หลักสูตร

ปรบัปรุง 

พ.ศ. 2563 

1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป ไม่นอ้ยกว่า 30 หนว่ยกิต 30 30 30 

   1.1 หมวดวิชาศกึษาท่ัวไปบังคับ   21 30 

   1.2 หมวดวิชาศกึษาท่ัวไปเลือก   9 - 

2. หมวดวชิาเฉพาะ  ไม่นอ้ยกว่า 72 หนว่ยกิต 125 157 151 

   2.1  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ  35 55 46 

   2.2 กลุ่มวิชาชีพ  73 72 75 

   2.3 ฝึกเวชปฏิบัติ  30 30 30 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกติ 6 6 6 

4.รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกติ  - - 24 9 

รวม  (หน่วยกติ)   ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 174 193(24) 187(9) 

หมายเหตุ * 1. กรณีที่นิสิตมีผลการประเมินระดับความรู้ภาษาจีนกลาง ตั้งแต่ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป 

นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต  

                  2. ก่อนเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาการแพทย์แผนจีนในช้ันปีที่  2 นิสิต            

ต้องมีผลสอบการประเมินความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 4 ในกรณีที่นิสิตสอบไม่ผ่าน HSK ระดับ 4      

ก่อนจะเข้าเรียนในกลุ่มวชิาชีพฯ จะมีการจัดสอนเพิ่มเติมเพื่อให้นิสิตสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด      

                  3. นิสิตที่จะต้องผ่าน HSK ระดับ 5 ก่อนขึ้นวชิาฝึกงานทางคลินิกในช้ันปีที่ 5 
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 3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกติ 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ จ านวน  30  หน่วยกติ 

001101 การใช้ภาษาไทย      

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English  

3(2-2-5) 

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกวา้ง  

Explorative English 

3(2-2-5) 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  

Step UP English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม  

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environmental Management 

3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต  

Arts of Living 

3(2-2-5) 

004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

 

                   2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า 125  หน่วยกติ 

      2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  จ านวน     46  หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

242141 เคมีอินทรีย์ 

Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

243101 ชีววทิยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 
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328311 แพทย์แผนจีนกับระบบสุขภาพไทย 

Chinese Medicine and Health System in Thailand  

2(2-0-4) 

328410 ระเบียบวธิีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 

328411 บทน าเวชศาสตร์คลินิก  

Introduction to Clinical Medicine  

3(2-2-5) 

328412 กฎหมาย จรรยาบรรณ และจิตวทิยาทางการแพทย์ 

Laws and Ethics 

2(2-0-4) 

328414 อายุรกรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 

Internal Medicine  

3(3-0-6) 

328511 สัมมนา  

Seminar    

1(0-2-1) 

341334 เภสัชวทิยาเบื้องต้น 

 Basic Pharmacology 

3(3-0-6) 

361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 

Microbiology and Parasitology          

3(2-3-6) 

361351 วทิยาภูมิคุ้มกัน 

Immunology 

3(2-3-6) 

363218 กายวภิาคศาสตร์พืน้ฐาน 

Basic Anatomy 

3(2-3-6) 

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 

Basic Biochemistry                  

3(2-3-6) 

366213 พยาธิวิทยา 

Pathology 

3(2-3-6) 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 

Human Physiology 

3(2-3-6) 

 

 

   2.2 กลุ่มวชิาชีพ*  จ านวน     75  หน่วยกิต 

328210 ภาษาจีนส าหรับการแพทยแ์ผนจนี 

Chinese Language for Traditional Chinese Medicine 

3(2-2-5) 
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328220 พื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน  

Fundamental of Traditional Chinese Medicine  

4(3-3-8) 

328310 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก   

Clinical Medicine Chinese Language 

  3(2-2-5) 

328320 การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนจีน** 

Diagnosis of Traditional Chinese Medicine 

4(3-3-8) 

328321 เภสัชวทิยาจีน 1** 

Chinese Pharmacology I 

4(3-3-8) 

328322 เภสัชวทิยาจีน 2** 

Chinese Pharmacology II 

3(2-3-6) 

328413  การอ่านบทคัดสรรหวงตีเ้น่ยจิง** 

Selected Reaging of HuangDiNeiJing  

2(2-0-4) 

328420 ต ารับยาจีน 1** 

Chinese Medicine Formulary I 

3(2-3-6) 

328421 ต ารับยาจีน 2** 

Chinese Medicine Formulary II 

3(2-3-6) 

328422 ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษาการแพทย์แผนจีน 

Classical Chinese for Traditional Chinese Medicine study  

3(2-2-5) 

328423 ฝังเข็มและการรมยา 1** 

Acupuncture and Moxibustion I 

3(2-3-6) 

328424 ฝังเข็มและการรมยา 2** 

Acupuncture and Moxibustion II 

3(2-4-6) 

328425 อายุรกรรมแพทย์จีน 1** 

Chinese Internal Medicine I 

4(3-3-8) 

328426 อายุรกรรมแพทย์จีน 2** 

Chinese Internal Medicine II 

4(3-3-8) 

328510 ทฤษฎีเวินปิ้ง** 

Wenbing Theory 

2(2-0-4) 

328512 การอ่านบทคัดสรรซางหานลุ่น** 

Selected Reaging of ShangHanLun   

2(2-0-4) 
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328513 การอ่านบทคัดสรรจินคุย่เยา่เลว*่* 

Selected Reaging of JinKuiYaoLue  

2(2-0-4) 

328514 ทฤษฎีการแพทย์แผนจีนในส านักต่างๆ** 

Theories of Various Schools and Academic Ideology 

History 

2(2-0-4) 

328520 ฝังเข็มและการรมยา 3** 

Acupuncture and Moxibustion III 

3(2-3-6) 

328521 ทุยหนา 1** 

Tuina I 

2(1-2-3) 

328522 ทุยหนา 2** 

Tuina II 

3(2-2-5) 

328523 กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน** 

Pediatric of Traditional Chinese Medicine 

2(2-0-4) 

328524 โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน** 

Osteopathy of Traditional Chinese Medicine 

3(2-2-5) 

328525 อายุรกรรมภายนอกทางการแพทย์แผนจีน** 

External Medicine of Traditional Chinese Medicine 

3(3-0-6) 

328526 สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน** 

Gynecology Obstetrician of Traditional Chinese 

Medicine 

3(3-0-6) 

328527 จักษุ โสต ศอ นาสิกวทิยาทางการแพทย์แผนจีน** 

Ophthalmology and Otolaryngology of Traditional 

Chinese Medicine 

2(2-0-4) 

 

   2.3 ฝึกเวชปฏิบัติ  จ านวน     30  หน่วยกิต 

328630 ฝึกงานทางคลินิก 1*** 15 หน่วยกติ 

 Clinical Work Practice I  

328631 ฝึกงานทางคลินิก 2*** 15 หน่วยกติ 

 Clinical Work Practice II  

หมายเหตุ * ระยะเวลาฝึกปฏิบัติไม่น้อยกวา่ 1,200 ช่ัวโมง 

     3) หมวดวิชาเลอืกเสรี       จ านวน         6  หน่วยกติ 
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                  นิสิ ตสามารถเลื อกเรียนรายวิ ชาที่ เปิ ดสอนในมหาวิทยาลั ยพะเยา หรือ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเวน้รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

 

      4)  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ*       จ านวน         9  หน่วยกติ  

142211 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 

Chinese for Communication III 

3(2-2-5) 

142212 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 

Chinese for Communication IV 

3(2-2-5) 

142315 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 

Chinese for Communication V 

3(2-2-5) 

หมายเหตุ   

 *   กรณีที่นิสิตมีผลการประเมินระดับความรู้ภาษาจีนกลาง ตั้งแต่ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป นิสิตไม่ต้อง   

 ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกติ  

** ก่อนเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาการแพทย์แผนจีนในช้ันปีที่  2 นิสิตต้องมีผลสอบ            

การประเมินความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 4 ในกรณีที่นิสิตสอบไม่ผ่าน HSK ระดับ 4 ก่อนจะเขา้เรียน    

ในกลุ่มวชิาชีพจะมีการจัดสอนเพิ่มเติมเพื่อให้นิสิตสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด                   

 *** นิสิตที่จะต้องผ่าน HSK ระดับ 5 ก่อนขึ้นวิชาฝึกงานทางคลินิกในช้ันปีที่ 5 
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 3.1.4 แผนการศึกษา 

 

ช้ันปีปรับพ้ืนฐาน 

 

142111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 

Chinese for Communication I 

3(2-2-5) 

142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 

Chinese for Communication II 

3(2-2-5) 

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 1 

Chinese Listening and Speaking Development I 

3(2-2-5) 

142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 2 

Chinese Listening and Speaking Development II 

3(2-2-5) 

142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขยีนภาษาจีน 2 

Chinese Reading and Writing Development II 

3(2-2-5) 

142232 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขยีนภาษาจีน 2 

Chinese Reading and Writing Development II 

3(2-2-5) 

142301 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 

Chinese Arts and Culture 

3(3-0-6) 

142341 ไวยากรณ์จีน 1 

Chinese Grammar I 

3(2-2-5) 

142342 ไวยากรณ์จีน 2 

Chinese Grammar I 

3(3-0-6) 

142429 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 

Chinese for Standard Tests 

3(2-2-5) 

 รวม 30 หน่วยกติ 

หมายเหตุ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยในความร่วมมือที่ประเทศจีน 

กรณีที่นิสิตมีผลการประเมินระดับความรู้ภาษาจีนกลาง ตั้งแต่ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป นิสิต      

ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
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ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศกึษาตน้ 

 

001101 การใช้ภาษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

142213 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3  

Chinese for Communication III 

3(2-2-5) 

(รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต) 

243101 ชีววทิยา 1 

Biology I 

4(3-3-8) 

328210 ภาษาจีนส าหรับการแพทยแ์ผนจนี 

Chinese Language for Traditional Chinese Medicine 

3(2-2-5) 

363218 กายวภิาคศาสตร์พืน้ฐาน 

Basic Anatomy 

3(2-3-6) 

 รวม 22(3) หน่วยกติ 
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ช้ันปีท่ี  1 

ภาคการศึกษาปลาย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกวา้ง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management 

3(2-2-5) 

142214 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4  

Chinese for Communication IV 

3(2-2-5) 

(รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต) 

242141 เคมีอินทรีย์ 

Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

328220 พื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน   

Fundamental of Traditional Chinese Medicine  

4(3-3-8) 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย ์ 

Human Physiology 

3 (2-3-6) 

 รวม 20(3) หน่วยกติ 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศกึษาตน้ 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกทางสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

142315 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5  

Chinese for Communication V 

3(2-2-5) 

(รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต) 

146200 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ 

English for Specific Purposes  

3(3-0-6) 

328320 การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนจีน  

Diagnosis of Traditional Chinese Medicine 

4(3-3-8) 

361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา    

Microbiology and Parasitology 

3(2-3-6) 

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน  

Basic Biochemistry   

3(2-3-6) 

 รวม 19(3) หน่วยกติ 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศกึษาปลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

328310 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก   

Clinical Medicine Chinese Language 

    3(2-2-5) 

328311 แพทย์แผนจีนกับระบบสุขภาพไทย 

Chinese Medicine and Health System in Thailand 

2(2-0-4) 

328321 เภสัชวทิยาจีน 1       

Chinese Pharmacology I    

4(3-3-8) 

328322 เภสัชวทิยาจีน 2        

Chinese Pharmacology II 

3(2-3-6) 

361351 วทิยาภูมิคุ้มกัน    

Immunology 

3(2-3-6) 

366213 พยาธิวิทยา 

Pathology 

3(2-3-6) 

 รวม 21 หน่วยกติ 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศกึษาตน้ 

 

328410 ระเบียบวธิีวิจัย     

Research Methodology  

3(2-2-5) 

328411 บทน าเวชศาสตร์คลินิก     

Introduction to Clinical Medicine  

3(2-2-5) 

328412 กฎหมาย จรรยาบรรณและจิตวทิยาทางการแพทย์       

Laws Ethics and Medical Psychology 

2(2-0-4) 

328420 ต ารับยาจีน 1      

Chinese Medicine Formulary I 

3(2-3-6) 

328421 ต ารับยาจีน 2      

Chinese Medicine Formulary II 

3(2-3-6) 

328422 ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษาการแพทย์แผนจีน 

Classical Chinese for Traditional Chinese Medicine study      

3(2-2-5) 

341334 เภสัชวทิยาเบื้องต้น  

Basic Pharmacology 

3(3-0-6) 

 รวม 20 หน่วยกติ 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศกึษาปลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

328413 การอ่านบทคัดสรรหวงตีเ้น่ยจิง 

Selected Reaging of HuangDiNeiJing  

2(2-0-4) 

328414 อายุรกรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน  

Internal Medicine     

3(3-0-6) 

328423 ฝังเข็มและการรมยา 1  

Acupuncture and Moxibustion I 

3(2-3-6) 

328424 ฝังเข็มและการรมยา 2    

Acupuncture and Moxibustion II 

3(2-3-6) 

328425 อายุรกรรมแพทย์จีน 1    

Chinese Internal Medicine I  

4(3-3-8) 

328426 อายุรกรรมแพทย์จีน 2    

Chinese Internal Medicine II  

4(3-3-8) 

 รวม 19 หน่วยกติ 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศกึษาตน้ 

 

328510 ทฤษฎีเวินปิ้ง     

Wenbing Theory 

2(2-0-4) 

328520 ฝังเข็มและการรมยา 3    

Acupuncture and Moxibustion III 

 3(2-4-6) 

328521 ทุยหนา 1     

Tuina I 

2(1-2-3) 

328522 ทุยหนา 2     

Tuina II 

3(2-2-5) 

328523 

 

กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน  

Pediatric of Traditional Chinese Medicine 

2(2-0-4) 

328524 

 

โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน 

Osteopathy of Traditional Chinese Medicine 

3(2-2-5) 

328525 อายุรกรรมภายนอกทางการแพทย์แผนจีน 

External Medicine of Traditional Chinese Medicine 

3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกติ 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศกึษาปลาย 

 

328511 สัมมนา     

Seminar    

1(0-2-1) 

328512 การอ่านบทคัดสรรซางหานลุ่น  

Selected Reaging of ShangHanLun   

2(2-0-4) 

328513 การอ่านบทคัดสรรจินคุย่เยา่เลว่ 

Selected Reaging of JinKuiYaoLue  

2(2-0-4) 

328514 ทฤษฎีการแพทย์แผนจีนในส านักต่างๆ 

Theories of Various Schools and Academic Ideology History 

2(2-0-4) 

328526 

 

สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน   

Gynecology Obstetrician of Traditional Chinese Medicine 

3(3-3-8) 

328527 จักษุ โสต ศอ นาสิกวทิยาทางการแพทย์แผนจีน 

Ophthalmology and Otolaryngology of Traditional Chinese 

Medicine 

2(2-0-4) 

xxxxxx วชิาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกติ 
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ช้ันปีท่ี 5 

 

328630 ฝึกงานทางคลินิก 1 

Clinical Work Practice I 

15 หน่วยกติ 

328631 ฝึกงานทางคลินิก 2 

Clinical Work Practice II 

15 หน่วยกติ 

 รวม 30 หน่วยกติ 

หมายเหตุ ระยะเวลาฝึกปฏิบัติไม่น้อยกวา่ 1,200 ช่ัวโมง จัดการศึกษาตลอดทั้งปี 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

001101   การใช้ภาษาไทย       3(2-2-5) 

   Usage of Thai Language 

การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับ

ใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่าน

ทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม 

 Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language 

usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including 

thinking expression through the use of appropriate Thai  

 

001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม        3(2-2-5)

  Ready English  

  ค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขยีน 

การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับ            

และการปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาใน

ร้านอาหาร การเลือกซ้ือสินค้า และการกล่าวลา 

  English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, 

reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with 

someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, 

conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 

 

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง      3(2-2-5) 

  Explorative English  

  ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยากรณ์ในการสื่อสาร            

ตามสถานการณ์ ต่างๆ ในบริบทสากล ได้ แก่  การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม                   

ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหวา่งประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศ

ของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบาย

เหตุการณ์ไมพ่งึประสงค ์การสนทนาในงานเลีย้งและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 
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  Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies 

and English grammar for different situations in communication and effectiveness in international 

context including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international 

phone calling, communication in airport, airport announcement, communication in customs and 

immigration, communication in bad situations and party 

 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า       3(2-2-5)

  Step UP English  

  ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการ                        

ใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่าน                

และถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่ เป็นประโยชน์                    

ต่อการศึกษาและอาชีพ 

  English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for 

listening, speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading 

and sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation 

for further study and future careers 

 

002201  พลเมืองใจอาสา       3(2-2-5) 

           Citizen Mind by Citizenship 

  สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ              

ความกตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง    

ทางสังคมและวัฒนธรรมและกระแเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

      Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, 

adaptation to social and cultural changing 

 

002202  สังคมพหุวัฒนธรรม       3(2-2-5) 

  Multicultural Society 

  มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคม                   

พหุวัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลาย       

ทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  
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Man and society, multicultural society, bias and violence management in 

multicultural society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of 

Thailand’s regional, Phayao and University of Phayao dimensions  

 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจิทัล      3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

        ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของ

เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม

ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างาน                   

และชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย                

ที่เกี่ยวข้อง 

           Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in 

digital economy, electronic commerce transaction, office automation program and software 

application for multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, 

communication through online social networking in accordance with ethical and related legal 

regulation 

 

003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม              3(2-2-5) 

  Health and Environmental Management 

  แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อ

สุขภาพ การวิเคราะห์ และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่ อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ                        

ในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย                     

โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ                    

การวางแผนและการจัดการน้ าในชีวิตประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงาน       

อยา่งประหยัด 

        Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and 

health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning 

with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and 

environmental saving 
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004101  ศิลปะในการด าเนินชีวิต               3(2-2-5) 

  Arts of Living 

  การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็น

คุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการคดิเชิงบวก คดิวเิคราะห์ คดิสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

  Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and 

others, goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of 

sufficiency economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, 

emotion control and management 

 

004201        บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม         3(2-2-5) 

        Socialized Personality 

  ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย 

วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ ชุมชน คุณลักษณะที่พึ งประสงค์ตาม                  

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทย                  

และสังคมโลก 

  Important of personality, personality development, personality development of 

physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to 

University of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social 

context 

 

142111  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1      3(2-2-5) 

  Chinese for Communication I 

  ทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะของภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน และเขียน การออกเสียงภาษาจีน        

ตามระบบสัทอักษรภาษาจนี หรือพนิอิน ทักษะการเขยีนตัวอักษรจีนอยา่งถูกต้องตามระบบการเขยีนอักษร

จีนแบบบรรจง ศัพท์พ้ืนฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวและค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 300 ค า สนทนาขั้น

พื้นฐานและไวยากรณ์จีนพื้นฐาน 

Four basic skills of Chinese including speaking, listening, writing, reading, Chinese 

pronunciation with Chinese phonological system or PINYIN, Chinese character systematically writing skills, 

300 of daily-life words and expressions, basic conversation and Chinese grammar 
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142112  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2      3(2-2-5) 

  Chinese for Communication II 

ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน 400 ค า การออกเสียงในระดับค าหลายพยางค์ วลี และระดับ

ประโยค ไวยากรณ์จีนพื้นฐานระดับประโยค โครงสร้างประโยคแบบต่างๆ ประโยคที่ใช้กริยาช่วย ประโยค

ภาคแสดงเป็นกริยาวลี ประโยคภาคแสดงเป็นคุณศัพท์วลี ประโยคภาคแสดงเป็นนามวลี โครงสร้างประโยค

ค าถามแบบต่างๆ การใช้ค าบอกต าแหน่ง การบอกเวลา วันเดือนปี การใช้กริยาช่วยต่างๆ หน่วยค า

ไวยากรณ์ที่แสดงความสมบรูณ์ของการกระท า การเขยีนอักษรจีน 

400 daily-life words, pronunciation in level of multi-syllable words, phrases and 

sentences, basic grammar of sentence, various types of sentences, sentences with verb 

complement, sentences with adjective complement, sentences with noun complement, various 

types of interrogative sentence structures, the use of prepositions, telling the time and date, use of 

auxiliary verbs, the functional words, writing of Chinese characters 

 

142121  การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 1    3(2-2-5) 

  Chinese Listening and Speaking I 

 การฟัง และการพูดบทสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวันอย่างง่ายๆ การออกเสียง                   

และการพูดโต้ตอบ 

            Listening and speaking of Chinese in simple dialogues for daily life, pronunciation, and 

ability for inquiring and answering 

 

142122  การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 2    3(2-2-5) 

  Chinese Listening and Speaking II 

            การฟังและพูดบทสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ในระดับกลาง และสูง การใช้ถ้อยค า             

ที่ถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆ 

Listening and speaking of Chinese daily life dialogues in intermediate and advanced 

levels, using proper words in different situations 
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142213     ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3      3(2-2-5) 

    Chinese for Communication III 

    การใช้ค าศัพท์เพื่อการสื่อสาร (HSKระดับ 3-4) การใช้ค าศัพท์ภาษาจีนสร้างค าศัพท์

เพิ่มเติม โครงสร้างไวยากรณ์ขั้นต้น  การเพิ่มความสามารถทักษะการฟัง  พูด อ่านและเขียน           

การใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การใช้ภาษาจีนบรรยายขอ้มูลต่างๆ และการพูดสื่อสารระดับ

ขอ้ความ 

    Vocabulary for communication (HSK Level 3 -4 ) , can use Chinese to build more 

vocabulary knowledge, basic grammar structures, increase ability of listening, speaking, reading 

and writing, use Chinese communication in daily life, use Chinese to describe information and 

communicate in paragraph level 

 

142214    ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 4      3(2-2-5) 

    Chinese for Communication IV 

    การใช้ค าศัพท์เพื่อการสื่อสาร (HSK ระดับ4) ประโยคภาษาจีนที่ มีความซับซ้อน      

ความเรียงขนาดสั้นๆ ความเขา้ใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ด้านวัฒนธรรมจีนโดยผ่านภาษาจีนที่เกี่ยวข้อง

กับวัฒนธรรมนั้นๆ ความเขา้ใจเบื้องต้นในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมจีนกับไทย 

                   Vocabulary for communication (HSK Level 4) , Chinese structure that complicate, 

short essay writing, understand in basic cultural knowledge of China through the Chinese language 

relates to culture and understand the differences between China and Thailand 

142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 1   3(2-2-5) 

 Chinese Reading and Writing Development I 

 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีนขนาดสั้นที่ใช้ในชีวิตประจ าวันทั่วไป  บันทึก

ประจ าวัน นิทาน จดหมาย แนะน าตนเอง ประวัติส่วนตัว บัตรเชิญ ประกาศ โฆษณา 

           Reading and writing skills in Chinese in term of diary, stories, letters, self 

introduction, resume, invitation card, announcement, advertisement 

 

142232 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 2   3(2-2-5) 

   Chinese Reading and Writing Development II 

 ทักษะการอ่านและการเขียนบทความภาษาจีนขนาดยาวขึ้น  ความเรียงบรรยาย      

ความเรียงอธิบาย บทความวิจารณ์ หรือการเขียนสรุปหลังการอ่าน การเขียนตามโครงสร้างของ

บทความต่างๆ  
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            Chinese Reading and writing skills in longer articles; narration articles, exposition 

articles, argumentative article or a writing of summarization after reading an article, practice of 

articles writing 

 

142241  ไวยากรณ์จีน 1        3(2-2-5) 

  Chinese Grammar I 

            โครงสร้างพื้นฐานไวยากรณ์จีน หน่วยค าและวลี ในด้านต่างๆ ชนิด ความหมาย โครงสร้าง 

หน้าที่และการใช้ 

           Chinese basic grammar, morpheme and phrases, part of speech, meaning, word- 

formation system, function and word usage system 

 

142301          ศิลปะและวัฒนธรรมจีน      3(3-0-6) 

                    Chinese Arts and Culture 

                    ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและเทศกาลต่างๆ ของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

                    Chinese arts, culture and tradition, and festivals in China from the ancient time to 

the present time 

 

142315          ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 5                3(2-2-5) 

                    Chinese for Communication V  

                    การใช้ค าศัพท์เพ่ือการสื่อสาร (HSKระดับ 4-5) ประโยคภาษาจีนระดับกลาง ไวยากรณ์

ภาษาจีนระดับกลาง ขอ้มูลทางภาษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในสังคม  

                    Vocabulary for communication (HSK Level 4 -5) , Chinese sentence structure in 

intermediate level, Chinese grammar in intermediate level, the language information about life in 

society. 

 

142341     ไวยากรณ์จีน 2        3(2-2-5) 

            Chinese Grammar II 

 การวเิคราะห์ชนิดของค า ส่วนประกอบโครงสร้างของประโยค ทั้งประโยคความเดียว 

ประโยคความซ้อน และรูปแบบประโยคจ าเพาะ การเขียนประโยคที่ถูกต้องตามหลักภาษาจีน 

โครงสร้างในระดับข้อความ 
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Analysis of part of speech, components and structures of sentences in Chinese 

including a simple sentence, a complex sentence and a specific sentence, making of sentences and 

discourses in accordance with Chinese grammar 

 

142429          ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน               3(2-2-5) 

                    Chinese for Standard Tests 

                    ระบบการสอบวัดระดับภาษาจีน ศัพท์  ส านวน และโครงสร้างประโยคภาษาจีน    

ทักษะการฟัง การอ่าน และการเขยีน เพื่อการทดสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาจีน 

                    Introduction to Chinese Proficiency Test, Chinese vocabulary, expressions and 

sentence structures; listening, reading and writing skills for Chinese standardized tests 

 

146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

   English for Specific Purposes 

  ภาษาอังกฤษในบริบทที่ เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน            

โดยเพิ่มหัวข้อและประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตก าลังศึกษา           

ให้มีความสอดคล้องกับค าศัพท์ 

 English in more specific contexts through listening, speaking, reading, and writing 

skill with additions of various speaking and writing topics 

 

242141 เคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 

 Organic Chemistry 

 ความแตกต่างระหว่างสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ การจ าแนกสารประกอบ

อินทรีย์ตามหมู่ฟังก์ชัน ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย์ การเรียกช่ือ การเตรียม สมบัติ 

ปฏิกิริยา และประโยชน์ของสารประกอบชนิดอะลิฟาติก และอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและสารอนุพันธ์ 

รวมทั้งศึกษาไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมีของสารประกอบอินทรีย์ 

 The differences between organic and inorganic compounds, classification of organic 

compounds, types of organic reactions and reaction mechanisms, nomenclature, preparations, 

properties, reactions and uses of aliphatic compounds and aromatic hydrocarbons and their 

derivatives including study of isomerism and stereochemistry of organic compounds 
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243101 ชีววิทยา 1 4(3-3-8) 

 Biology I 

 ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิตเซลล์และ 

เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมชีีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพชืและ

สัตว ์นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

 Scientific methodology characteristics, organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structure and functions of plants and animals, ecology 

and behavior 

 

328210         ภาษาจีนส าหรับการแพทย์แผนจีน  3(2-2-5) 

                   Chinese Language for Traditional Chinese Medicine 

                  การฟังค าศัพท์ การพูดค าศัพท์ การอ่านค าศัพท์  การเขียนค าศัพท์และรูปประโยค

ภาษาจีนในสถานการณ์ ที่เกี่ยวขอ้งกับแพทย์แผนจีน ประวัติการแพทย์แผนจีน แพทย์จีนที่มีช่ือเสียง 

แพทย์จีนพืน้บ้าน ยาจีน การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ 

          Listening Speaking Reading vocabulary and sentence structure in situations related 

to Chinese medicine, history of Chinese medicine, well-known Chinese physicians, traditional  

 

328220 พ้ืนฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน  4(3-3-8) 

 Fundamental of Traditional Chinese Medicine  

 แนวคิดและทฤษฏีพื้นฐานของศาสตร์การแพทย์แผนจีน ทฤษฎีหยินหยาง คุณสมบัติ  

และความสัมพันธ์ของธาตุหยินและหยาง ทฤษฎีปัญจธาตุ คุณสมบัติของธาตุทั้ง 5 ในธรรมชาติ                  

คือ ไม้ ไฟ ดิน ทอง น้ า และทฤษฎีอวัยวะใน (จั้งฝู่) อวัยวะในร่างกายตามแนวคิดของแพทย์จีน                      

ซ่ึงแบ่งออกเป็น อวัยวะตัน อวัยวะกลวง และอวัยวะพเิศษ หน้าที่และความสัมพันธ์ ของสารจ าเป็น จิง 

ช่ี เลือด และสารน้ า จินเย่ ในร่างกาย สาเหตุการเกิดโรค กลไกการด าเนินโรค หลักการป้องกันและ

รักษาตามแนวคิดของแพทยจ์ีน 

 Concepts and fundamental theory of Traditional Chinese Medicine, Yin-Yang theory, 

property and relation of Yin-Yang element, Five Elements theory, The five element’s property in 

nature is wood, fire, earth, gold metal, water and (Zangfu) organs theory, Traditional Chinese 

Medicine classiflies the body organs block, hollow organs and special organs, function and 

relationship of essential substances, Qi, blood and synovial fluid in body, causes of disease, 

mechanisms of diseases, principle of prevention and treatment 
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328310           ภาษาจีนเวชศาสตร์คลนิิก  3(2-2-5) 

   Clinical Medicine Chinese Language 

 ค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์คลินิกทั้งแผนจีนและ             

แผนปัจจุบัน ประวัติและความส าคัญของเวชศาสตร์คลินิก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานพยาบาล ขัน้ตอน    

การเข้ารับการรักษา การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ  

 Vocabulary and sentence structures related to traditional Chinese clinical medicine and 

conventional clinical medicine; background and significance, general knowledge of medical units; 

procedure to receive the treatment, diagnosis, treatment, health care 

 

328311 แพทย์แผนจีนกับระบบสุขภาพไทย 2(2-0-4) 

 Traditional chinese Medicine and Health system in Thailand 

 ประวัติความเป็นมาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย งานบริการแพทย์แผนจีน                              

ในโรงพยาบาล และระบบสาธารณสุข ประกันสุขภาพกฎหมายการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์

แผนจีนจรรยาบรรณแพทย์ 

 History of Chinese medicine in Thailand, Chinese medicine services in hospital and 

health systems, health insurance law practitioner for Chinese medicine license and medical ethics 

 

328320 การตรวจวินจิฉัยทางการแพทย์แผนจีน 4(3-3-8) 

 Diagnosis of Traditional Chinese Medicine 

 การตรวจวินิจฉัยโดยการมอง การดม การฟัง การถาม และการสัมผัส วิธีวิเคราะห์

กลุ่มอาการ การวิเคราะห์กลุ่มอาการ 8 หมวด การวิเคราะห์กลุ่มอาการจากลักษณะของโรค                   

กลุ่มอาการของอวัยวะภายใน กลุ่มอาการของระบบเส้นลมปราณ 

 Diagnosis by looking, smelling, listening, asking and touching, diagnosis of 

syndromes, diagnosis of 8 syndromes, diagnosis from symptoms of diseases, symptoms of internal 

organs, syndrome of Meridians 

 

328321 เภสัชวิทยาจีน 1 4(3-3-8) 

 Chinese Pharmacology I 

 ทฤษฎีเภสัชวิทยาจีน คุณสมบัติ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ของ กลุ่มยาสมุนไพรรักษา          

กลุ่มอาการภายนอก ยาขับความร้อน ยาระบาย ยาขับความช้ืนและลม ยาห้ามเลือด ยากระตุ้น                

การไหลเวยีนของเลือด สลายเลือดคั่ง ยาช่วยยอ่ย 
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 Theory of Chinese pharmacology, characteristics, properties, indications of exterior 

syndrome-relieving drug, heat-clearing drug, cathartics drug, food retention-relieving drug, 

hemostatic drug, blood-invigorating and blood stasis-removing drug, wind and dampness-

expelling drug 

 

328322 เภสัชวิทยาจีน 2 3(2-3-6) 

 Chinese Pharmacology II 

 คุณลักษณะ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ของกลุ่มยาปรับการไหลเวียนช่ี ยาช่วยนอนหลับ  

ยาสงบลมตับ ยาบ ารุง ยาขับเสมหะแก้ไอ ยาขับพยาธิ ยาสมาน ยาอุ่นภายใน 

 Characteristics, properties, indications of restorative drug, tranquilizers, Qi-regulating 

drug, liver-calming, endogenous, wind-stopping drug, phlegm-eliminating, asthma and cough-

relieving drug, interior-warming drug, anthelmintic drug, astringent drug 

 

328410  ระเบียบวิธวีิจัย    3(2-2-5) 

 Research Methodology 

 หลักการท าวิจัยทางการแพทย์แผนจีน การก าหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์และ

สมมติฐาน การก าหนดตัวแปร กรอบแนวคิด การเขียนโครงการ การสร้างและทดสอบเครื่องมือ               

ในการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอยา่ง การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการเลือกใช้สถิติส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูล                   

การน าเสนอขอ้มูล รายงานการวจิัย และการประเมินโครงการวจิัย 

 Principle of Traditional Chinese Medicine, determination of problems objective, 

hypothesis, determination and measurement of variables, conceptual framework, project writing, 

creation and test, equipment of research, population and sample size, data collection and statistic 

selection for data analysis, data presentation, research proposal and evaluation of research project 

 

328411 บทน าเวชศาสตร์คลินิก  3(2-2-5) 

 Introduction to Clinical Medicine  

                    การซักประวัติ การตรวจร่างกาย ลักษณะคลินิกปกติและผิดปกติ อาการและอาการ

แสดงของโรคในระบบต่างๆ การวินิจฉัยแยกโรคหรือภาวะผิดปกติที่พบบ่อยทางศัลยศาสตร์ การฝึก

ปฏิบัติในการตรวจร่างกาย การตรวจวนิิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ และการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ

รวมทั้งภาพทางการแพทย์ 
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                History washing physical examination normal and abnormal clinic feature, signs and 

symptoms of diseases in various systemic diseases, differential diagnosis or abnormal conditions 

that occur in surgery, diagnosis practice in physical examination writing reports of pathological 

patients, laboratory diagnosis and Laboratory interpretation including medical images 

 

328412 กฎหมาย จรรยาบรรณ และจิตวิทยาทางการแพทย์  2(2-0-4) 

 Laws Ethics and Medical Phychology 

 แนวคิดและทฤษฎีจริยศาสตร์ จรรยาบรรณวชิาชีพ หลักกฎหมายวชิาชีพ กฎหมายและ

ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการน าไปใช้ในวิชาชีพ และการประยุกต์หลักการจิตวิทยา      

เข้าไปในเวชปฏิบัติ  เป็นการผสมผสานการบ าบัด เพื่อจัดการความเจ็บป่วยทางจิต ภาวะผิดปกติ        

ด้านอารมณ์ การรับรู้ พฤติกรรม เพื่อปรับปรุงสุขภาพกายและจิตใจ 

 Concepts and theories of ethics, professional ethics, professional legislation, laws 

and other regulations related to Traditional Chinese Medicine. Including guidelines for applying in 

the profession and applying the principles of psychology into practicing is a combination of therapy. 

That manage mental illness emotional disorders and behavioral awareness and improve physical 

and mental health. 

 

328413 การอ่านบทคัดสรรหวงตี้เน่ยจิง 2(2-0-4) 

 Selected Reaging of HuangDiNeiJing 

 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีองค์ประกอบหยินหยางและทฤษฎีปัญจธาตุทั้ ง 5                         

ในธรรมชาติ ตามหวงตี้เน่ยจิงและทฤษฎี จิง ช่ี รวมถึงมุมมองที่เป็นรูปธรรมของชีวิตรูปแบบของ                      

จิตวิญญาณ มุมมองแบบองค์รวม มุมมองโรคและการรักษาสุขภาพตามหลักพื้นฐานที่ส าคัญ               

ทางการแพทย์แผนจีน 

 Master the basic ideas of Yin-Yang and the Five Elements theory, theory of Qi,   

and the materialistic view of life, form and spirit, holistic view, disease view, and treatment of 

health 
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328414 อายุรกรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 3(3-0-6) 

 Internal Medicine 

 เวชกรรมของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เพื่อวินิจฉัยและรักษาความเจ็บป่วยหลากหลาย

และโรคเรือ้รัง ได้แก่ หทัยวิทยา วทิยารูมาติก ปอดวทิยา ไตวทิยา เวชศาสตร์การกีฬา เวชศาสตร์วัยรุ่น 

ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา วิทยาทางเดินอาหาร โรคติดเช้ือ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มะเร็งวิทยา                     

โลหิตวทิยา และวทิยาต่อมไร้ทอ่ 

 General medical practice for the diagnosis and treatment of various illnesses and 

chronic conditions including cardiology, rheumatology, pulmonology, nephrology, sport medicine, 

adolescent medicine, allergy and immunology, gastroenterology, infectious disease, gerontology, 

oncology, hematology, and endocrinology 

 

328420 ต ารับยาจีน 1 3(2-3-6) 

 Chinese Medicine Formulary I 

องค์ประกอบของการตั้งต ารับยา กฎเกณฑ์การตั้งต ารับยา ส่วนประกอบ สรรพคุณ  

ขอ้บ่งใช้ของต ารับยาแก้กลุ่มอาการภายนอก ต ารับยาขับความร้อน ต ารับยาอุ่นภายใน ต ารับยาปรับ

การไหลเวยีนของช่ี ต ารับยากระตุ้นการไหลเวยีนของเลือด สลายเลือดคั่ง ต ารับยาบ ารุง 

 Compositions of prescription, rules of prescription, ingredients, properties, 

prescriptions of exterior syndrome-relieving prescriptions, heat-clearing prescriptions, interior-

warming prescriptions, Qi-regulating prescriptions, blood-regulating prescriptions, tonic prescriptions 

 

328421 ต ารับยาจีน 2 3(2-3-6) 

 Chinese Medicine Formulary II 

 ส่วนประกอบ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ของต ารับยาแก้ไอขับเสมหะ ต ารับยาระบาย                         

ต ารับยาสมาน ต ารับยาช่วยนอนหลับ ต ารับยาขับลม ต ารับยารักษาความแห้ง ต ารับยาช่วยยอ่ย 

 Compositions, prescribing rules, ingredients, properties and indications of phlegm-

eliminating prescriptions, purgative prescriptions, wind syndrome-treating prescriptions, dry syndrome-

treating prescriptions, digestion-stimulating prescriptions 

 

328422         ภาษาจีนโบราณเพ่ือการศึกษาการแพทย์แผนจีน                           3(2-2-5) 

 Classical Chinese for Traditional Chinese Medicine study 

 ประวัติ วิวัฒนาการการก าเนิดภาษาจีนโบราณ วรรณกรรมจีนโบราณ ไวยากรณ์จีน

โบราณ และพื้นฐานภาษาจีนทางการแพทย์แผนจีน 
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 History and development of classical Chinese language, Chinese classical literature, 

Chinese classical grammar, fundamental Chinese for Traditional Chinese Medicine 

 

328423 ฝังเข็มและการรมยา 1 3(2-3-6) 

 Acupuncture and Moxibustion I 

 เส้นลมปราณและจุดฝังเข็ม ในระบบเส้นลมปราณ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้และความลึก    

ในการแทงจุดฝังเข็ม 

 Meridians and acupuncture points in meridian system, terms of use properties in 

the meridian system and acupuncture point depth  

 

328424 ฝังเข็มและการรมยา 2 3(2-3-6) 

 Acupuncture and Moxibustion II 

 เทคนิคการแทงเข็ม เทคนิคการครอบแก้ว เทคนิคการรมยา ข้อห้ามและข้อควรระวัง    

ในการแทงเข็ม การครอบแก้วและการรมยา 

 Perform acupuncture technique, cupping technique, moxibustion technique and 

prohibition and caution of acupuncture technique, cupping technique, moxibustion technique 

 

328425 อายุรกรรมแพทย์จีน 1 4(3-3-8) 

 Chinese Internal Medicine I 

 ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์

กลุ่มอาการทางปอด กลุ่มอาการทางหัวใจ กลุ่มอาการทางตับ 

 Definition, cause and mechanism of disease, principle of treatment and diagnosis 

for signs and symptoms concern heart and liver 

 

328426 อายุรกรรมแพทย์จีน 2 4(3-3-8) 

 Chinese Internal Medicine II 

 ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์

กลุ่มอาการทางม้ามและกระเพาะอาหาร กลุ่มอาการทางไต กลุ่มอาการทางช่ี เลือดและสารน้ า           

ในร่างกาย กลุ่มอาการทางแขนขา 

 Definition, cause and mechanism of disease, principle of treatment and diagnosis 

for signs and symptoms concern spleen, renal, chi, blood, biological fluids, arms and legs 
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328510 ทฤษฎีเวินปิ้ง    2(2-0-4) 

 Wenbing Theory 

 ลักษณะและขอบเขตของโรคตามทฤษฎีเวนิปิ้ง สาเหตุของโรค การเกิดและการด าเนิน 

ไปของโรค ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างชนิดของโรคที่เกิดจากความร้อนอบอุ่นและความร้อนช้ืน     

กับลักษณะของกลุ่มอาการหลักนั้นๆ ความแตกต่างของกลุ่มอาการของโรคและการรักษา กระบวนการ

ตามทฤษฎี ช่ี เลือด สารจ าเป็นสารน้ า  และการวิเคราะห์โดยหลักซานเจียว จุดวภิาษการเกิดโรคและ    

เข้าใจความแตกต่างและการเช่ือมต่อระหว่าง ทฤษฎีช่ี เลือด สารจ าเป็นสารน้ า และการวิเคราะห์       

โดยหลักซานเจียว ทฤษฎีความแตกต่างของกลุ่มอาการของโรค การวนิิจฉัยและความส าคัญทางคลินิก   

ของโรคและการควบคุมการรักษาโรคตามหลักทฤษฎีเวินปิ้ง ขอ้บ่งช้ีของโรคและการใช้ยา 

 The characteristics and scope of the warm disease, the cause of the disease, and 

the law of occurrence and development, the main differences between the warm and damp-heat 

type of warm disease, the main syndrome characteristics the system of Wei Qi Ying Xue and 

Sanjiao syndrome differentiation and treatment, dialectical points, pathogenesis and main rules,  

the difference and connection between Wei Qi Ying Xue and Sanjiao syndrome differentiation 

theory,  the diagnosis points and clinical significance of the disease and the disease, the main 

treatment of warm disease and its role, indications and representatives 

 

328511 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Seminar  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์  การเขียนรายงาน การน าเสนอ                   

การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นที่สอดคล้องทางการแพทย์แผนจีน 

 Searching, data collection, analysis, report writing, presentation, discussion and to 

answer question on the topics related to Traditional Chinese Medicine 

 

328512 การอ่านบทคัดสรรซางหานลุ่น 2(2-0-4) 

 Selected Reaging of ShangHanLun   

 แนวคิด ความหมายพื้นฐานของลิ่วจิงและทฤษฎีการคดิวิเคราะห์ลิ่วจิงอยา่งเป็นระบบ 

เขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างการแยกกลุ่มอาการของโรค การรักษากลุ่มอาการของโรค (แบบปากัง) และ

การแยกกลุ่มอาการของโรคตามอวัยวะต่างๆ ทั้งอวัยวะกลวงและอวัยวะตัน การแยกกลุ่มอาการของ

เส้นจิงลั่ว การแยกกลุ่มอาการตามช่ี เลือด สารน้ าจินเย่ว สาเหตุ โรค การเกิดโรค การรักษา และ     

การใช้ยาจีน 
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 The basic concepts of the Six Classics (LIU JING) and the theoretical system of 

syndrome differentiation and treatment; the relationship between syndrome differentiation and 

syndrome differentiation, syndrome differentiation of organs, syndrome differentiation of meridians, 

syndrome differentiation of qi and blood, the etiology, syndrome, pathogenesis, treatment, and 

prescription of the six diseases 

 

328513 การอ่านบทคัดสรรจินคุ่ยเย่าเลว่ 2(2-0-4) 

 Selected Reaging of JinKuiYaoLue 

        ต้นแบบระบบการแพทย์ของบทคัดสรรจินคุ่ยเย่าเลว่ การรวมกันของความแตกต่าง   

ของโรคและความแตกต่างของโรคในการวินิจฉัยและรักษาโรคอื่นๆ วิธีวิภาษวิธีรวม ความแตกต่าง  

ของอวัยวะภายในและแปดกลุ่มอาการของโรค (ปากัง) เรียนรู้หลักการของการป้องกันและการรักษา 

สาเหตุการเกิดโรคการวนิจิฉยัและการรักษา ส่วนประกอบยาในต ารับยาจีน ประสิทธภิาพของการรักษา

หลักในการใช้ยา และวธิีการต้มยาเป็นต้น 

        Medical system prototype of the combination of disease differentiation, disease 

differentiation in the diagnosis, treatment of other diseases dialectical method, how to combine 

different types of visceral syndrome and eight syndrome Learn the principles of prevention and 

treatment of disease causes, diagnosis and treatment. The composition of prescriptions commonly 

used, the effectiveness of primary treatment and processing methods and the decoction of special 

drugs 

 

328514 ทฤษฎีการแพทย์แผนจีนในส านักต่างๆ 2(2-0-4) 

 Theories of Various Schoola and Academic Ideology History 

 การก าเนิดและการพัฒนาทฤษฎีทางการแพทยแ์ผนจีนในแต่ละช่วงยุคสมัยต่างๆของจีน 

หลักทฤษฎีการแพทย์แผนจีน การวินิจฉัยโรค หลักการการเกิดโรค การรักษาโรคด้วยต ารับยา และ

ประสบการณ์การรักษาโรคของแพทย์จีนในส านักต่างๆ ที่ส าคัญ 

        The origin and development of Traditional Chinese Medicine theories in different 

periods of China, Chinese traditional medicine theory, diagnos’s, principles of disease, treatment 

with medicines, the experience of Traditional Chinese Medicine in various important offices 
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328520 ฝังเข็มและการรมยา 3 3(2-4-6) 

 Acupuncture and Moxibustion III 

 การฝังเข็มและรมยาในการรักษาโรคที่พบบ่อย เช่น ไข้หวัด ปวดศีรษะ อัมพฤกษ์อัมพาต 

นอนไม่หลับ ปวดประจ าเดือน ปวดเอว เป็นต้น การเลือกจุดให้เหมาะสมจากการวเิคราะห์กลุ่มอาการ 

 Acupuncture and moxibustion for treatment in frequently diseases e.g. cold, 

headache, paralysis, palsy, insomnia, dysmenorrhea, lumbago, select suitably point from signs and 

symptoms analysis 

 

328521         ทุยหนา 1 2(1-2-3) 

               Tuina I 

                    ท่าและเทคนิคการนวดทุยหนา ขอ้ห้ามและขอ้พงึระวังในการนวดทุยหนา 

                     Positions and massage techniques of Tuina, contraindications and precautions of Tuina 

  

328522   ทุยหนา 2 3(2-2-5) 

             Tuina II 

                    นวดทุยหนารักษาโรคที่พบบ่อย เช่น ปวดเอว ข้อหัวไหล่อักเสบ ปวดประจ าเดือน                

ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ วธิีและต าแหน่งการนวดใหส้อดคล้องกับการวเิคราะห์กลุ่มอาการ 

 Tuina for common diseases treatment such as waist pain, shoulder arthritis, 

dysmenorrhea, headache, insomnia, method and point of massage related with symptom diagnosis 

 

328523 กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน 2(2-0-4)

 Pediatric of Traditional Chinese Medicine 

 ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์

กลุ่มอาการ ของไข้หวัด ปอดอักเสบ ไอ หืดหอบ เบื่ออาหาร ตานขโมย ลมชัก หัด อีสุกอีใส

 Definition, cause and mechanism of disease, principle of treatment and diagnosis 

for signs and symptoms concern cold, pneumonia, cough, asthma, anorexia, malnutrition, epilepsy, 

measles, varicella 

 

328524 โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน 3(2-2-5) 

 Osteopathy of Traditional Chinese Medicine 

 ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์

กลุ่มอาการของอาการกระดูกหัก ขอ้หลุด เส้นเอ็นเคล็ด  
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 Definition, cause and mechanism of disease, principle of treatment and diagnosis 

for signs and symptoms concern fracture bones, joint dislocation 

 

328525 อายุรกรรมภายนอกทางการแพทย์แผนจีน 3(3-0-6) 

 External Medicine of Traditional Chinese Medicine 

 ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์

กลุ่มอาการทางแผล โรคผิวหนัง กามโรค โรคทรวงอก ริดสีดวง  

 Definition, cause and mechanism of disease, principle of treatment and diagnosis 

for signs and symptoms on wounds, skin diseases, venereal diseases, chest diseases, hemorrhoids 

 

328526 สูตนิรีเวชทางการแพทย์แผนจีน 3(3-3-8)

 Gynecology Obstetrician of Traditional Chinese Medicine 

 ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์

กลุ่มอาการเกี่ยวกับความผิดปกติของประจ าเดือน ตกขาว อาการเม่ือมีครรภ์ และหลังคลอด ถุงน้ า 

เนือ้งอกที่มดลูก  

 Definition, cause and mechanism of disease, principle of treatment and diagnosis 

for signs and symptoms concern menstrual disorder, leucorrhea, pregnancy and post childbirth, 

cyst and tumor of uterus  

 

328529 จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยาทางการแพทย์แผนจีน 2(2-0-4) 

 Ophthalmology and Otolaryngology of Traditional Chinese Medicine  

 ทฤษฎีห้าล้อ ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการรักษา และการรักษาด้วย 

การวิเคราะห์กลุ่มอาการทางโรคตา เช่น ตาแดง ต้อกระจก ต้อหิน ตาบอดสี จอประสาทตาเสื่อม                 

ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวเิคราะห์ กลุ่มอาการของ

โรคหูอักเสบ หูอื้อ หูหนวก แมลงเขา้หู คออักเสบ ไซนัส ภูมิแพ ้มะเร็งโพรงจมูก                    

 Theory of five phases, definition, cause and mechanism of disease, principle of 

treatment and diagnosis for signs and symptoms concern eye diseases e.g. conjunctivitis, cataract, 

glaucoma, color blindness, retina impair, definition, cause and mechanism of disease, principle of 

treatment and diagnosis for signs and symptoms concern otitis, tinnitus, deafness, pharyngitis, 

sinusitis, allergy, nasal cavity cancer 
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328630 ฝึกงานทางคลินิก 1                                                                15  หน่วยกติ 

 Clinical Work Practice I 

 การตรวจรักษาผู้ป่วยโดยหลักการแพทย์แผนจีนภายใต้การดูแลของแพทย์ ในแผนก

อายุรเวท กุมารเวช นรีเวชโดยการจ่ายยาสมุนไพรจีน ฝังเข็ม นวดทุยหนารักษาโรค จัดสมุนไพรจีน    

ตามใบสั่งของแพทย์    

 Diagnosis and treatment for patient using principle of Traditional Chinese Medicine 

under supervision of Internal medicine, pediatrics, gynecologist with prescribe Chinese herbal 

medicine, acupuncture, tuina and decoct of Chinese herbal medicine under prescription  

 

328631 ฝึกงานทางคลินิก 2                                                                15 หน่วยกติ 

 Clinical Work Practice II 

 การตรวจรักษาผู้ป่วยโดยหลักการแพทย์แผนจีนภายใต้การดูแลของแพทย์ ในแผนก

อายุรเวท อายุรเวทภายนอก หู ตา คอ จมูก โดยการจ่ายยาสมุนไพรจีน ฝังเข็ม นวดทุยหนารักษาโรค 

 Diagnosis and treatment for patient using principle of Traditional Chinese Medicine 

under supervision of physician of Internal and external medicine in ear eye nose throat by 

prescribed Chinese herbal medicine, acupuncture, tuina 

 

341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Basic Pharmacology 

 บทน าสู่เภสัชวิทยา รูปแบบยาเตรียม ลักษณะและวิธีการให้ยา การค านวณขนาด      

ของยา และกฎหมายยา เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาในระบบต่างๆ ที่มีความผิดปกติ               

กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงคจ์ากการใช้ยา ขอ้ควรระวังและปฏิกิริยาระหว่างยา 

 Principles of pharmacology, dosage form, route of administration, dosage calculation 

and drug laws, pharmacokinetics and pharmacodynamics of drug used in disorders in various 

systems, mechanism of action, contraindication, adverse drug reaction, precaution and drug 

interaction 

 

361203   จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา 3(2-3-6) 

              Microbiology and Parasitology          

                    ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค                 

ระบาดวิทยา การป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์และปรสิต    

การติดเชือ้และกลไกการต้านทานต่อการติดเชือ้ 
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          Species, morphology, characteristics of microorganisms and parasites that affect   

health, pathogenesis, epidemiology, prevention, control and growth inhibition of microorganisms 

and parasites, infection and host defense mechanism 

 

361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน  3(2-3-6) 

 Immunology 

    เซลล์และเนือ้เยื่อของระบบภูมิคุ้มกัน แอนติเจน แอนติบอดี ปฏิกิริยาระหวา่งแอนติเจน 

แอนติบอดี การตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบปกติและไม่ปกติ การวนิิจฉัยและการประยุกต์ใช้ 

    Cells and tissues of immune system, antigen, antibody, antigen-antibody reaction, 

normal and abnormal immune responses, diagnosis and applications 

 

363218  กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน 3(2-3-6) 

  Basic Anatomy 

  บทน าสู่กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานและเซลล์วิทยา เนื้อเยื่อบุผิวและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 

ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึก

และอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน้ าเหลืองและเลือดระบบหายใจ         

ระบบยอ่ยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ทอ่ ระบบสืบพันธุ์เพศชาย และระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 

 Introduction to basic anatomy and cytology, epithelium and connective tissue, 

integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, sensory system and 

special sense organs, cardiovascular system, lymphatic system and blood, respiratory system, 

digestive system, urinary system, endocrine system, male reproductive system and female 

reproductive system 

 

365212 ชีวเคมีพ้ืนฐาน  3(2-3-6) 

 Basic Biochemistry 

 หลักการของชีวเคมี ชนิด  โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล  ได้แก่ 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์ การถ่ายทอด

ขอ้มูลทางพันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววทิยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม ชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ                 

และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 
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 Principles of biochemistry, types, structures and properties of biomolecules such as 

carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides properties and functions of enzymes Genetic 

information transmission, molecular biology techniques, biochemical control of hormones, 

biophysics, relationship between metabolic pathways, biochemistry and disorders Biochemistry of 

blood and urine testing the biochemical properties of biomolecules 

 

366213  พยาธิวิทยา        3(2-3-6) 

 Pathology 

 การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ และเนื้อเยื่อรวมทั้งอวัยวะต่างๆ ภายหลังได้รับอันตราย    

และเกิดโรคโดยทั่วไป ผลการเปลี่ยนแปลงหรือพยาธิสภาพที่ มีต่อการท างานของอวัยวะนั้นๆ               

อันเป็นการแสดงอาการของโรคระบบต่างๆ 

 The changing of cell, tissue and organ response to abnormal stimulation from the 

environment such as cell injury, inflammation, neoplasia for basic understanding the systemic 

diseases especially terminology and clinical manifestation 

 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3 (2-3-6) 

 Human Physiology 

บทบาทหน้าที่และกลไกการท างานทั่วไปของร่างกายมนุษย์ในระบบต่างๆ  ได้แก่ 

สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ                  

ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิ

ของร่างกาย และการท างานร่วมกันของระบบเหล่านี้ในการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกาย                    

ให้อยูใ่นภาวะปกติ 

Roles, functions and general mechanisms of the human body in various systems, 

including the physiology of the nervous system, muscle system cardiovascular system, respiratory 

system, gastrointestinal tract Urinary system endocrine system reproductive system and body 

temperature control and the collaboration of these systems to control and maintain the body's 

balance to normal 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา (ระดับปริญญาตรี) 

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวชิา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศึกษา 

  2.1 เลข 1 หมายถึง   รายวชิาในระดับช้ันปีปรับพื้นฐาน  

  2.2 เลข 2 หมายถึง   รายวชิาในระดับช้ันปีที่ 1 

  2.3 เลข 3 หมายถึง   รายวชิาในระดับช้ันปีที่ 2  

  2.4 เลข 4 หมายถึง รายวชิาในระดับช้ันปีที่ 3 

  2.5 เลข 5 หมายถึง   รายวชิาในระดับช้ันปีที่ 4  

  2.6 เลข 6   หมายถึง   รายวชิาในระดับช้ันปีที่ 5 

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมูใ่นสาขาวชิา 

  3.1  เลข 1   หมายถึง   กลุ่มวชิาวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 

  3.2  เลข 2  หมายถึง   กลุ่มวชิาชีพ 

               3.3  เลข 3  หมายถึง   ฝึกเวชปฏิบัติ 

 4. เลขในล าดับที่ 6      หมายถึง   อนุกรมของรายวชิา 
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3.2  ช่ือ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขใบประกอบ 

โรคศลิปะ 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒิ 

(ระดับอุดมศกึษา) 
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 

 

ป ี

1 นางสาววรางคณา กล้าจริง* 

 

พจ.386 11007004XXXXX อาจารย์ D.CM. 

 

M.CM. 

 

 

วท.บ. 

 

Clinical Foundation of 

Chinese Medicine 

Clinical Discipline of  

Chinese and  Western 

Integrative Medicine 

การแพทย์แผนจีน 

 

Guangzhou University of 

Chinese Medicine, China 

Guangxi Medical University, 

China 

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกียรติ 

2560 

 

2556 

 

 

2552 

2 นางสาวจุฬาภัค ศรศักดานุภาพ* พจ.848 15299005XXXXX อาจารย์ M.CM. 

 

B.CM. 

Internal of Chinese 

Medicine  

Chinese Medicine 

Guangzhou University of 

TCM, China 

Guangzhou University of 

TCM, China 

2562 

 

2559 

3 นางสาวปุณยภัสร์  ศริิฐีราธิตกิุล* พจ.662 16001003XXXXX  อาจารย์ M.CM. 

 

 

พจ.บ. 

Clinical Discipline of   

Chinese and Western   

Integrative Medicine 

การแพทย์แผนจีน 

Guangxi Medical University, 

China  

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกียรติ 

2560 

 

 

2556 

56 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขใบประกอบ 

โรคศลิปะ 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒิ 

(ระดับอุดมศกึษา) 
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 

 

ป ี

4 นายพงศน์เรศ แจ้งพรมมา* 

 

พจ.702 14099005XXXXX อาจารย์ M.CM. 

 

พจ.บ. 

Acupuncture 

Moxibustion and 

Massage 

การแพทย์แผนจีน 

Nanjing University of Chinese 

Medicine, China 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกียรต ิ

2559 

 

2556 

5 นายแสงชัย วงศม์านะกลู* 

 

พจ.631 26307000XXXXX อาจารย์ M.CM. 

 

 

B.CM. 

Traditional Chinese 

Medicine Clinical 

Foundation 

Moxibustion and Tuina 

Beijing University, China 

 

 

Beijing University, China 

2559 

 

 

2556 

6 นางสาวปุณยวีร์ ค าไทย  พจ.1012 15099011XXXXX อาจารย์ พจ.บ. การแพทย์แผนจีน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกียรติ 

2559  

หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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          3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

ล าดับ ช่ือ-สกุล 
เลขใบประกอบ 

โรคศลิปะ 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ป ี

1 นายภัทระ แจง้ศิริเจริญ - อาจารย์ ศศ.ม. 

น.บ. 

รัฐศาสตร ์

นิติศาสตร ์

2545 

2518 

2 นางสุภาวดี นวลมณ ี - อาจารย์ พบ.ม   

วท.บ. 

การบรหิารทรัพยากรมนษุย์

จิตวทิยา 

2537 

2523 

3 นางสาวโสรัจ  นิโรธสมาบัต ิ พจ.55 อาจารย์ M.CM. 

B.CM. 

อายุรกรรมภายนอก 

การแพทย์แผนจนี 

2551 

2544 

4 นายบุญเกียรติ  เบญจเลิศ พจ.002 อาจารย์ พจ.บ. การแพทย์แผนจนี 2527 

58 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา)  

 ประสบการณ์ภาคสนามถือวา่เป็นประสบการณ์ส าคัญส าหรับนสิิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีน

บัณฑิต เนื่องจากการแพทย์แผนจีน เป็นแพทย์ทางเลือกเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

และสังคม ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตต้องปฏิบัติงาน

อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งในความรู้      

ในวิทยาการสมัยใหม่และความรู้ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาจีน มีทักษะการคิดวิเคราะห์และ

แก้ปัญหา ตลอดจนมีความสามารถในการท างานเป็นทีม ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ประสบการณ์

ภาคสนามจึงส าคัญต่อการจัดการศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา               

จึงด าเนินการจัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามดังรายละเอียดดังนี้ 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต ดังนี้ 

  4.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซ่ือสัตยส์ุจริต และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึก 

  4.1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  4.1.3  มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับงานพร้อมทั้งสามารถบูรณาการ

ความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

  4.1.4 มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีม 

  4.1.5  สามารถรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ 

  4.1.6  ให้บริการวชิาการด้านการแพทย์แผนจีนแก่ผู้รับบริการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

 4.2 สถานท่ี โรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกวางซีและโรงพยาบาล     

ในเครอืมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกวางโจว 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

รหัสวิชา รายวชิา หน่วยกติ ช้ันป ี ตารางสอนและจ านวนช่ัวโมง 

328630 ฝึกงานทางคลินิก 1 

Clinical Work Practice I 

15 หน่วยกติ 5  

ตลอดภาคการศกึษา 

ต่อเนื่องรายป ี

ไม่น้อยกวา่ 1200 ช่ัวโมง 
328631 ฝึกงานทางคลินิก 2 

Clinical Work Practice II 

15 หน่วยกติ 5 

                   โดยจะเน้นการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ของการแพทย์แผนจีนทางคลินิกภายใต้                

การดูแลของอาจารย์ภาควิชาคลินิกและฝ่ายการสอนของทางโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนกวางซี         

ตามแผนการฝึกงานทางคลินิกโดยมีการฝึกทั้งในส่วนผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยในซ่ึงหลักสูตรภาคบังคับ

ทั้งหมด 36 สัปดาห์ ดังต่อไปนี้ 

1. แผนกอายุรกรรมทางการแพทย์แผนจีน    12 สัปดาห์  

2. แผนกฝังเข็มรมยา       8 สัปดาห์  
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3. แผนกนวดทุยหนา       4 สัปดาห์ 

4. แผนกหอผู้ปว่ยใน       3 สัปดาห์ 

5. แผนกสูตินรีเวช       3 สัปดาห์ 

6. แผนกกุมารเวช       3 สัปดาห์ 

7. แผนกศัลยกรรมกระดูก      3 สัปดาห์ 

   แผนการฝึกงานทางคลนิิกแบบเลือกเสรีท้ังหมด 4 สัปดาห์ อย่างน้อย 2 แผนก 

ดังต่อไปนี้ 

1. แผนกห้องยาจีน       2 สัปดาห์ 

2. แผนกการแพทย์ชนเผ่าจ้วง      2 สัปดาห์ 

3. แผนกจักษุวทิยา       2 สัปดาห์ 

4. แผนกโสตศอนาสิก       2 สัปดาห์ 

5. แผนกรังสีวิทยา (x-Ray, Ultrasound, MRI, CTscan)   2 สัปดาห์  
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

             หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตก าหนดให้นิสิตเรียนในรายวชิา 328410 ระเบียบวธิีวิจัย 

Research Methodology จ านวน 3 หน่วยกิตและรายวชิา 328511 สัมมนา Seminar จ านวน 1 หน่วยกิต 

โดยให้นิสิตท างานวจิัยและมีรายงานที่ต้องส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด หัวข้อของ

การวิจัยนิสิตสามารถศึกษาตามความสนใจและความถนัดโดยต้องเกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนจีน 

ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  นิสิตมีความรู้ความเขา้ใจในระเบียบวธิีวิจัย สามารถศึกษาวจิัยเพื่อหาความรู้ใหม่ และน าไปใช้

ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานวจิัยด้านการแพทย์แผนจีนได้  

 5.3 ช่วงเวลา 

  ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น – ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย 

 5.4 จ านวนหน่วยกติ 

  4 หน่วยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 

  5.5.1  นิสิตจัดกลุ่มตามความสมัครใจ เลือกประเด็นที่สนใจ 

  5.5.2  จัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวขอ้งานวิจัย และการด าเนินการ

วจิัยให้เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่ก าหนด 

  5.5.3  นิสิตเสนอหัวขอ้งานวจิัย เสนอโครงร่างงานวจิัย และความคืบหน้างานวจิัย 
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  5.3.4  จัดให้มีการน าเสนอผลงานวจิัย เผยแพร่ และจัดแสดงผลงาน 

 5.6 กระบวนการประเมิน 

  5.6.1  ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามวัตถุประสงคข์องรายวชิา 

  5.6.2  ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 

  5.6.3  อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการท าวจิัย 

  5.6.4  คณะกรรมการประเมินการน าเสนอผลงานวจิัย การเผยแพร่ และการจัดการแสดงผลงาน 
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หมวดท่ี 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสติ 

1. ด้านบุคลิกภาพ: สามารถท างานร่วมกบัผู้อ่ืน    

   มีทกัษะการบริหารจัดการ และท างานเปน็หมู่  

   คณะ 

 

(1)  บูรณาการการพัฒนาบุคลิกภาพ ในรายวชิา 

     ที่เกีย่วข้องและในกจิกรรมเสริมหลักสูตร ตลอด  

     ระยะเวลาการศกึษา 

(2)  มีการบูรณาการระหว่างวชิาเรียนและการเขา้  

      ฝึกงานทางคลินกิ โดยนิสติจะผ่านประสบการณ์  

      ทางคลินกิ สร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างแพทย์ 

      และผู้ปว่ย และการเรียนการเขา้สังคม 

(3)  การเรียนการสอนในรายวชิาต่าง ๆ มีการสอดแทรก 

      การแตง่กาย การเขา้สังคม การสื่อสาร การมี 

      มนุษยสัมพันธท์ี่ดี สามารถท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได ้

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ 

   วชิาชีพ รวมถงึกฎหมายที่เกี่ยวข้อง: ถ่อมตน 

   และท าหน้าที่เปน็พลเมอืงดี รับผิดชอบต่อ 

   ตนเอง วชิาชีพและสังคม มีความซ่ือสัตย ์ 

   สจุรติ 

 

(1) มีการบูรณาการสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมใน

การจดัการเรียนการสอนในรายวชิาต่างๆ อาทิเช่น 

รายวชิา 002201 พลเมืองใจอาสา เป็นตน้ 

(2) จัดการเรียนการสอนโดยยดึผู้ปว่ยเป็นฐาน       

ต้องไม่เลือกปฏิบัต ิไม่มีอคติ ใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือ

ผลประโยชน์ส่วนตน ให้ความส าคัญและปลกูฝังให้

นิสิตมีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้ร่วมวชิาชีพและ

ผู้ประกอบการวชิาชีพอื่น 

(3) มีการตรวจสอบและสง่เสริมให้นสิิตมคีณุธรรม

จริยธรรมในการด ารงชีวิตอยา่งต่อเนื่องตลอด

หลักสูตร 

(4)  จัดให้มีการบรรยายเรื่องจรรยาบรรณและกฎหมาย 

      วชิาชีพ เพื่อใหส้อดคล้องและทันกบัสถานะการ  

      ปัจจุบัน  
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3. ด้านภาวะผู้น า: มีความรับผิดชอบ มีวินัย  

    คดิเป็น ท าเป็น และสามารถแก้ปัญหาได ้

    อยา่งเป็นระบบและเหมาะสม 

(1) ออกแบบการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาเอก

ให้นิสติต้องท างานเป็นกลุ่มทัง้ในบทบาทของผู้น า

และสมาชิกกลุ่ม  

(2) จัดกจิกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจให้

นิสิตร่วมกจิกรรมและส่งเสริมการแสดงความ

คดิเห็นและแสดงออก 

(3) ก าหนดบรรทัดฐานในการเรียนรูใ้นกลุ่ม ปลูกฝัง  

      การมีวินัย ซ่ือสัตย ์และความรับผิดชอบต่อ 

      ส่วนรวม 

4. ด้านการคดิวเิคราะห:์สามารถคดิอยา่งมี 

   วจิารณญาณ และแก้ไขปัญหาเองได ้

 

(1)   มอบหมายงานแบบกลุ่ม โดยให้หัวข้อกับนสิิตน าไป

วเิคราะห์ และออกมาปภิปราย นสิิตจะสามารถ

แยกแยะขอ้มูลและปัญหาต่างๆ ได ้และสามารถ

น าองคป์ระกอบ หรือส่วนต่างๆ มาสังเคราะห์และ

น าไปใช้ได้จริง  

(2)  จัดโครงสร้างและเนือ้หาสาระในการเรยีนการสอน 

และการท าวจิัยที่สง่เสริมการพัฒนาความรู้ความ

เขา้ใจในด้านแพทย์จนีตลอดจนการไปประยกุต์ใช้  

(3)   ส่งเสริมใหน้ิสติเกิดการศกึษาคน้ควา้เพื่อการวจิัย 

        อยา่งเป็นระบบ รู้จกัการตั้งค าถาม มีการวางแผน   

       เพื่อให้สามารถได้ข้อสรุปที่เกิดประโยชนส์ูงสดุ   

       และสามารถน าเสนอได ้

5. การสื่อสาร: การใช้ภาษาสื่อสาร (ภาษาจีน) 

    รวมทั้งภาษาทางร่างกายได้อยา่งถกูต้องและ 

    เหมาะสม  

 

(1)   จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูน้อกห้องเรียน  

      สอนทกัษะสาระสนเทศ รู้เทา่ทันสื่อ และรอบรู้

เทคโนโลยใีหม่ๆ  

(2)  จัดกิจกรรมการใช้ภาษาและเขา้ใจถึงความหมาย 

      ร่วมกันในการติดต่อ สื่อสาร ถ่ายทอด ตลอดจน  

      แลกเปลี่ยนความรู้ ความคดิ ความรูส้ึก และ 

      อารมณ ์จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง  

      ไม่ว่าจะวิธใีดวธิีหนึง่ เพื่อให้เกดิผลตอบสนอง 

      ทีส่อดคล้องกบัวัตถุประสงคท์ี่วางไว ้
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6. การร่วมมือ:สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  

    อยา่งเหมาะสม 

(1)   จัดโครงการระหว่างสถาบนั ให้นิสติไดท้ างาน 

      ร่วมกับผู้อ่ืน สามารถท างานเป็นทีม และปรับตัว 

      ใหเ้ขา้กับสถานการณ ์หรือการท างานเป็นทีม 

      ที่แตกต่างกันได้ เพื่อเป้าหมายเดยีวกนั สามารถ  

      ยอมรับความสามารถและความแตกต่างของ  

      ปัจเจก บุคคลควบคูไ่ปกบัมีความรับผิดชอบต่อ  

      ส่วนรวม 

7. ความคดิสร้างสรรค:์คดินอกกรอบและ 

   ต่อยอดเป็น มีกระบวนการคดิที่เปิดกวา้ง  

   เปน็ตัวของตัวเอง 

(1)   จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้ผู้เรียนสามารถพัฒนา

ความคดิจากหลักการทางทฤษฎี และ/หรือการฝึก

ปฎิบัติ เพื่อให้เกดิความรู้ความเขา้ใจและต่อยอด

ไอเดียความคดิสร้างสรรคใ์หเ้กดิเป็นนวัตกรรม

ใหม่ๆ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวิต  

 (2)  ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย  

  (3)   เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณคา่ของตนเองและผู้อ่ืน   

(4)   มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมอืงที่มีคุณค่าของสังคม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

            (1) ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชีพในการสอนทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นเรื่องสิทธิผู้ป่วย

และศักดิ์ศรีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 

  (2) ปลูกฝังจิตสาธารณะ และจิตบริการ  ด้วยกิจกรรมการให้บริการชุมชน               

ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 

  (3) ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย เน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจน         

การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยผู้สอนเป็นแบบอยา่งที่ดี 

  (4) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็น

สมาชิกกลุ่ม เข้าใจวิธีท างานเป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็นและเปิดใจกว้าง     

รับฟังความคดิเห็นของผู้อ่ืน 
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  (5) สร้างจิตส านึกแกน่ิสติในคุณธรรมด้านความซ่ือสัตย ์โดยนิสิตต้องไม่กระท าการ

ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน 

  (6) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่นิสิตที่ท าดี  ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม        

เป็นแบบอยา่งที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.3 วิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธีทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียน ภายหลัง

สิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา ทั้งในช้ันเรียนและแหล่งฝึกงาน โดยอาจเป็นการประเมินตนเอง 

ประเมินโดยผู้สอน เพื่อนนิสิต อาจารย์ประจ าแหล่งฝึกงาน หรือผู้รับบริการ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

(1)   ประเมินจากพฤติกรรมการเสียสละ และรู้จักการให้ ในกิจกรรมบริการวชิาการ

ต่างๆ ที่แทรกเสริมในรายวชิา เช่น กิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพชุมชนและ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(2)   ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนด  

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

(3)   ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(4)   ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตที่มีต่อเพื่อน อาจารย ์บุคลากร 

สถาบันการศึกษา ผู้ปว่ย หรือผู้รับบริการ 

  (5)   ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 

 

2.2  ความรู้ 

 2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (1)   มีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาท่ีศึกษา 

(2)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ

เทคโนโลยใีหม่ๆ  

    (3)  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

จัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ออกแบบการสอนที่ช่วยให้นิสิตเรียนรู้

ได้ด้วยตนเอง ทั้งความรู้ที่เป็นหลกัการทางทฤษฎีและแนวทางประยุกต์เพื่อการปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 

โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ีและเป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระ

ของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน ออกให้บริการ      

ทางวิชาการแก่สังคมในแหล่งชุมชน มีการเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นอาจารย์พิเศษ

เฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือแหล่งฝึก 
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 2.2.3 วิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในด้านต่างๆ คอื 

(1)   การทดสอบยอ่ย 

(2)   การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

(3)   ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดท า 

(4)   ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน 

(5)   ประเมินจากรายวชิาฝึกงานวชิาชีพ 

 

 2.3  ทักษะทางปัญญา 

 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และ        

คิดอยา่งเป็นระบบ 

(2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือ      

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(3)  สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้         

ในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 

(4)  ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา ได้          

อยา่งเหมาะสม 

       

 2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

เน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา

รวมทั้งแนวคดิด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า โดยใช้วธิีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปราย 

การท ากรณีศึกษา สถานการณ์จ าลอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  การทดลอง                

ในห้องปฏิบัติการ การจัดโครงการหรือกิจกรรมบริการทางวิชาการโดยให้นิสิตเป็นผู้ให้ค าปรึกษา       

ด้านสุขภาพแก่ประชาชน ฝึกตอบปัญหา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

 2.3.3  วิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  ออกข้อสอบแบบกรณีศึกษาที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของ         

การแก้ปัญหา และวธิีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา 

(2) ประเมินจากการน าเสนอรายงานและการตอบข้อซักถาม ในช้ันเรียน 

(3) ประเมินจากการสอบปากเปล่า 

(4) ประเมินจากการอภิปรายวชิาสัมมนา 
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 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

(2)  สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม   

ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

(3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้เหมาะสม ท างาน 

    เป็นทีมได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

(4)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทัง้ตนเองและวชิาชีพอยา่งต่อเนื่อง 

(5)  มีทักษะในการด าเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม 

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ                 

(1) ก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้ามสาขา หรือ      

ต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือต้องแนะน าให้ความรู้        

ด้านสุขภาพกับประชาชน  

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมการแสดง

บทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตามหลากหลายสถานการณ์ 

   2.4.3 วิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่ม    

ในช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมีความคาดหวัง           

ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอยา่งดี 

(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้     

เป็นอยา่งดี 

(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองคก์รและกับบุคคลทั่วไป 

(5) มีภาวะผู้น า 

 

 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(1)   มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยูใ่นปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวขอ้งกับ          

       การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพและรู้เทา่ทัน 

(2)  สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติ 

      มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอยา่งสร้างสรรค์ 

      (3)  ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์        

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์กรณีศึกษา และ

สถานการณ์จ าลอง และน าเสนอการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม  

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง

บุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียน ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและ

ผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

(3) การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์

เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์  เลือกสารสนเทศและ         

การสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้ฟังและเนือ้หาท่ีน าเสนอ 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข      

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้  

เครื่องมือต่างๆ ที่ ช่วยวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพื่อแก้ปัญหา การอภิปราย   

กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อช้ันเรียน 

  (2) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินทักษะ       

การน าเสนอ การฟัง และการเขยีน 

  (3) ประเมินจากความสามารถในการค้นคว้าหรือสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ มีการอ้างอิงที่มาอยา่งถูกต้อง 

  

 2.6. สุนทรียภาพ 

 2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

     มีความรู้ ความเขา้ใจและซาบซ้ึงในคุณคา่ของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

      อาจารย์น าเสนอภาพที่มีความงดงามที่ง่ายต่อการเขา้ใจบทเรียน หรือนิสิตน าเสนอ

ภาพที่ง่ายต่อการเข้าใจ อาจมีการน าบทกวีที่มีความหมายกินใจหรือบทเพลงที่ไพเราะ สอดแทรก    
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ช่วงพักระหว่างสอนบทเรียนในรายวชิาที่เน้นการบรรยาย ให้นิสิตได้รับรูค้วามงดงามด้วยประสาทสัมผัส

ทางตา ทางหู หรือทางใจ ด้วยตนเองและอาจเสริมสร้างทัศนคติที่ดีประกอบ 

2.6.3 วิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

      ประเมินจากปฏิกริยาความสนใจ และความช่ืนชมยนิดีของนิสิต และความสามารถ

ในการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว มคีวามสุขในการเรียนรู้ต่อไป 
 

       2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

       (1)   มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   (2)  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อยา่งเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 

 (1) ให้นิสิตได้ฝึกทักษะวิชาชีพในช่ัวโมงปฏิบัติการที่เป็นของตนเองเพื่อเรียนรู้       

สุขภาวะของตน และเกิดความระวังสังวรณ์ในการรักษาสุขภาพ 

 (2) ตั้งกฎเกณฑ์ให้นิสิตถือปฏิบัติอยา่งเขม้งวดเกี่ยวกับปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

หรือระหว่างฝึกงาน ณ แหล่งฝึก เพื่อป้องกันการติดเช้ือ  และเพื่อรักษา      

ความสะอาด 

2.7.3 วิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

(1)  ประเมินจากจ านวนครั้งของการขาดเรียนอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยของนิสิต 

(2)  ประเมินจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ หรือการยอมรับของบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ

การแต่งกายของนิสิตสาขาการแพทย์แผนจีน 

 

 2.8  ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

    (1) สามารถปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนจีนได้อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตาม

 มาตรฐานของคณะกรรมการวชิาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน  

(2) สามารถปฏิบัติงานในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน วนิิจฉัย ติดตามการรักษา 

และเฝ้าระวังโรคให้กับผู้ใช้บริการ ชุมชน และสังคม  

(3) สามารถแสดงภาวะผู้น าในการบริหาร การปฏิบัติงาน การท างานในชุมชน 
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2.8.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

    (1) การสาธิต 

    (2) การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จ าลองในห้องปฏิบัติการ 

    (3) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ณ สถานบริการที่เป็นแหล่งฝึกงาน 

    (4) การออกหน่วยบริการวชิาการแก่สังคมร่วมกับอาจารย์   

2.8.3 วิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

    (1) ประเมินทักษะที่บูรณาการทั้งความรู้ เจตนคติ และการสร้างสัมพันธภาพกับ

บุคคลในองค์กรและผู้รับบริการ โดยการสอบปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง        

ณ ห้องปฏิบัติการ และสถานการณ์จริง ณ แหล่งฝึกงาน 

    (2) ขอ้มูลสะท้อนกลับจากอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงานนิสิต 

    (3) สังเกตการปฏิบัติงานในหน่วยบริการวชิาการแก่สังคม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       ● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง  

 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบัตกิาร

ทาง

วชิาชีพ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) 

หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 

001101 การใช้ภาษาไทย  ● ● ○       ● ○ ○     ●       ○ ○ ○ ● ○     ●         
001102 ภาษาอังกฤษ

เตรียมพร้อม  
●   ●       ● ● ●       ●     ● ● ● ●       ●     

001103 ภาษาอังกฤษ 

สู่โลกกว้าง 
●   ●       ● ● ●       ●     ● ● ● ●       ●         

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า ●   ●       ● ● ●       ●     ● ● ● ●       ●         
002201 พลเมืองใจอาสา ● ● ● ●     ● ○ ○     ○ ●     ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○       
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    ● ●       ●         ○ ○     ● ●   ○ ● ○ ○ ○ ●       
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบัตกิาร

ทาง

วชิาชีพ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2)  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2)  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2)  
003201 การส่ือสาร 

ในสังคมดิจทัิล 
    ●       ● ● ●     ● ●       ○ ○ ●   ● ●   ○       

003202 การจัดการสุขภาพ

และส่ิงแวดล้อม 
    ● ●     ● ● ●       ●       ● ● ●   ● ●   ○ ● ○   

004101 ศิลปะในการด าเนิน

ชีวติ 
●  ●    ● ● ●   ● ○    ○ ○ ○  ○  ○ ●    

004201 บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม  
  ● ●       ● ● ●     ● ●     ●             ● ●   ●   
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนท

รีย 

ศลิป์ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

ปฏิบัตกิารทาง

วชิาชีพ 

 

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

วิชาเฉพาะด้าน                          

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                          

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ 
               



      
   

242141 เคมีอินทรีย์ 
 

         
    

      

243101 ชีววทิยา 1  
   

      
       

        

328311 แพทย์แผนจีนกับระบบสุขภาพไทย             ●    
         

328410  ระเบียบวิธีวจิัย             ●    
         

328412 กฎหมาย จรรยาบรรณ และ

จิตวิทยาทางการแพทย์ 
          ●   

 
         

328413  บทน าเวชศาสตร์คลินิก             ●    
         

328414 อายุรกรรมทางการแพทย์แผน

ปัจจุบัน 
            ●   
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนท

รีย 

ศลิป์ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

ปฏิบัตกิารทาง

วชิาชีพ 

 

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

328511 สัมมนา             ●   


         

341334 เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น                         

361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา                 
         

361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน                 
         

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน                 
         

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน                          

366213 พยาธิวทิยา                   
       

367200 สรีรวิทยาของมนุษย์                 
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนท

รีย 

ศลิป์ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 

8. ทักษะ

ปฏิบัตกิารทาง

วชิาชีพ 

 

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

กลุ่มวิชาชีพ                          

328210 ภาษาจีนส าหรับการแพทย์แผน

จีน 
                   



 
 

  
 

328220 พืน้ฐานศาสตร์การแพทย์ 

แผนจีน  
                    

   

328422 ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษา

การแพทย์แผนจีน 
                    



 
    

328310 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก                 
       

  

3282320 การตรวจวินิจฉัย 

ทางการแพทย์แผนจีน 
                   



   

328321 เภสัชวิทยาจีน 1                          

328322 เภสัชวิทยาจีน 2                         

328411 การอา่นบทคัดสรรหวงต้ีเน่ยจิง                
    

 
   

328420 ต ารับยาจีน 1                       
  

328421 ต ารับยาจีน 2                       
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนท

รีย 

ศลิป์ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

ปฏิบัตกิารทาง

วชิาชีพ 

 

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

328423 ฝังเข็มและการรมยา 1                          

328424 ฝังเข็มและการรมยา 2                    
     

328425 อายุรกรรมแพทย์จนี 1                          

328426 อายุรกรรมแพทย์จนี 2                          

328510 ทฤษฎีเวินป้ิง                 
         

328512 การอา่นบทคัดสรรซางหานลุ่น               
         

328513 การอา่นบทคัดสรรจินคุ่ยเย่าเลว่                 
         

328514 ทฤษฎีการแพทย์แผนจีน 

ในส านักต่างๆ 
               

 
         

328520 ฝังเข็มและการรมยา 3                
         

328521 ทุยหนา 1                 
         

328522 ทุยหนา 2                 
         

328523 กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน                
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนท

รีย 

ศลิป์ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

ปฏิบัตกิารทาง

วชิาชีพ 

 

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

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

328524 โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน                          

328525 อายุรกรรมภายนอกทางการ 

แพทย์แผนจีน 
               



         

328526 สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน                 
         

328527 จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา 

ทางการแพทย์แผนจีน  
               

 
         

ฝึกเวชปฏิบัติ                          

328630 ฝึกงานทางคลินิก 1                 
         

328631 ฝึกงานทางคลินิก2                 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสติยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

                  2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา 

                       1.  ให้อาจารย์แสดงตัวอยา่งการประเมินผลทุกรายวชิาเพื่อการทวนสอบ 

     2.  จัดตั้งกรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวชิาหรือรายงาน

ของผู้เรียน 

     3. เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในแต่ละรายวิชา ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

เพื่อให้ผู้สอนมีมาตรฐานการให้คะแนน โดยเฉพาะรายวชิาที่มีผู้สอนมากกวา่ 1 คน 

     4. จัดท าขอ้สอบมาตรฐานส าหรับรายวชิาเดียวกันในกรณีที่มีผู้สอนหลายคน 

     5. จัดท าขอ้สอบมาตรฐานส าหรับรายวชิาที่มีเนือ้หาตรงกันกับสถาบันในเครือขา่ย 

     6.  เม่ือนิสิตเสร็จสิ้นการฝึกงาน จะต้องสอบจบ โดยมีคะแนนสอบไม่น้อยกวา่ 60% 

ส าหรับ ผู้ที่ ไม่ ผ่าน  จะต้องสอบจนกว่าจะผ่าน  เพื่อเตรียมตัวในการสอบ                     

ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร  

      1. นิสิตต้องสอบ Comprehensive เม่ือเรียนครบตามหลักสูตรและต้องมีคะแนนสอบผ่าน                                

ไม่น้อยกวา่ 60% 

      2. ผลสัมฤทธิ์สอบผ่านได้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนจีน 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสติส าเร็จการศึกษา 

                การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต กระท าโดยการท าวิจัยสัมฤทธิผลของ   

การประกอบอาชีพของบัณฑิตอยา่งต่อเนื่อง รวมไปถึงความพงึพอใจบัณฑิต ผู้ใช้บัณทิตร่วมและน าผล

วิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้ง      

การประเมินคุณภาพของหลักสูตรและสถาบัน โดยคณะกรรมการวชิาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน  
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            3.1 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

   3.2 การประกอบวชิาชีพของผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสูตรนี ้ให้เปน็ไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการวชิาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน 

            3.3 นสิิตจะต้องผ่านการประเมินระดับความรูภ้าษาจีนกลาง HSK ระดับ 5 ก่อนจบการศกึษา

ในช้ันปีที่ 5 
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หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

    1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเขา้ร่วมปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย การปฐมนิเทศของ

หลักสูตร ที่ให้ความรู้และความเขา้ใจในตัวหลักสูตรแก่อาจารย์ใหมใ่นเรื่อง 

        1.1.1    บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

    1.1.2   นโยบายของมหาวิทยาลัย 

   1.1.3    วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐาน  

คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    1.1.4    จัดอบรมความเป็นครู เพื่อพัฒนาจิตวญิญาณความเป็นครู 

           1.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่สอน 

           1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองมีศักยภาพสูงขึ้น 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

           2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรมประจ าปเีกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลเพื่อเพิ่มพูนทักษะ

การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัยอยา่งต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนความส าเร็จของ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกด้าน 

2.1.2 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและอบรม/ดูงานเกี่ยวกับการจัด       

การเรียนการสอนและการประเมินผล 

2.1.3 สนับสนุนให้มีการวจิัยเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิการแพทย์แผนจีนในทุกด้าน 

2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์ท างานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดยจัดอบรม            

ให้ความรู้ หรือจัดโครงการเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

2.1.5 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา อาทิ เช่น                            

การใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1   พัฒนาความเช่ียวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางวิชาชีพการแพทย์แผนจีน            

ให้มีความทันสมัยอยูเ่สมอ 

2.2.2 พัฒนาทักษะการเขียนต ารา หนังสือ การวิจัยและตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงาน          

ในวารสารวชิาการระดับชาติ และนานาชาติ 

2.2.3 สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ       

การพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
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2.2.4 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ให้สูงขึ้น 

2.2.5 กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน         

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้เขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ หรือระบบเทียบเคยีง 

2.2.6 ส่งเสริมอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริม         

การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยในสาขาการแพทย์แผนจีน สนับสนุน            

การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวชิาชีพในองคก์รต่าง ๆ การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/

หรือต่างประเทศ หรือการลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.การก ากับมาตรฐาน 

 1.1  หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสตูรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจน

ด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558        

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2558 และการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตลอดจนรับผิดชอบพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวทิยาลัย

อนุมัติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร มีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นประธาน

หลักสูตร และมีอาจารย์ประจ า ครบทุกแขนงวชิาเป็นกรรมการ มีการประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลา    

ที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร  บริหารและ

วางแผนหลักสูตรด้านวิชาการ รวมทั้งนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินการหลักสูตร และรายงาน          

ผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตร 

 1.2  จัดตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร หลักสูตรการแพทยแ์ผนจีนบัณฑิต 

เพื่อท าหน้าที่ด าเนินการตามแผนและนโยบายในการสนับสนุน ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน       

การจัดหาผู้สอน และทรัพยากรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

ตลอดจนการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และจัดท าสรุปการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตเป็นระยะ 

 1.3  บริหารหลักสูตร โดยการควบคุม ก ากับ ติดตาม และทบทวนให้เป็นตามหลักสูตร                      

ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 1.4  ก ากับให้ มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา  (มคอ. 3) และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) ก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาทุกรายวิชา ก ากับให้มี     

การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) และรายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ           

ทุกรายวิชา และก ากับให้มีการท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) ภายใน 60 วัน    

หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

 1.5  มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก โดยใช้เกณฑ์ AUN และเป็นไปตาม

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง หลัก เกณฑ์มาตรฐานการรับรอง

สถาบันการศึกษาผลิตบัญฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนจีน 

พ.ศ. 2561 
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2. บัณฑิต 

     หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อยา่งน้อย 7 ด้าน คือ  

1) ด้านบุคลิกภาพ 2) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง     

3) ด้านภาวะผู้น า 4) ด้านการคิดวิเคราะห์  5) การสื่อสาร 6) การร่วมมือ 7) ความคิดสร้างสรรค์       

โดยหลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  โดยพิจารณาจากข้อมูล

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้  ที่ได้การยอมรับเป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จ       

ตามหลักสูตรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม       

และการประกอบวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง            

และให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน  นอกจากนั้น มหาวิทยาลัย

พะเยายังติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม จากการท าการส ารวจความพึงพอใจและ

ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรได้รับทราบเพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

3. นิสติ 

 หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนิสิตเขา้ศึกษา และมีความพร้อมในการเรียน    

ในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานิสิตให้ มีความพร้อมทางการเรียน                          

และมีกิจกรรมทั้งด้านวชิาการและกิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนานิสิตในรูปแบบต่างๆ ในการด าเนินงาน

ค านึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิต ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนนิสิต อัตราการส าเร็จการศึกษา          

ความพึ งพอใจต่อหลักสูตร  คณ ะมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต  ทั้ งเรื่องทั่ ว ไป                          

และเรื่องการเรียนการสอนซ่ึงสามารถติดต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยผู้์สอนแต่ละรายวชิาโดยตรงหรือผ่านช่องทางอื่น และมีการให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอื่นๆ 

แก่นิสิต ดังนี้ 

 1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต  โดยคณะ             

มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน อาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่

อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการทุกคนต้องก าหนดช่ัวโมง    

ให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่ อให้นิสิ ต เข้าปรึกษาได้  นอกจากนี้  ต้ องมีที่ ปรึกษากิจกรรม                         

เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นิสิต 

 2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ต่อนิสิตหลากหลายช่องทาง  เช่น                       

เรื่องทุนการศึกษา แหล่งงาน และการศึกษาต่อ 

 3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชีพแก่นิสิต 
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4. คณาจารย์ 

หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับ

อาจารย์ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน                            

การติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 

 4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

 มหาวิทยาลัยก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์และแนวปฏิบัติในการรับอาจารย์ใหม่ประจ า 

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน เพื่อด าเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและเป็นไป

ตามประกาศคณะกรรมการวชิาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน  

4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

  4.2.1  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และคณาจารย์

ผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบ     

การประเมินผลทุกรายวิชา มีการน าผลประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และผลประเมินรายวชิา

ของทุกภาคการศึกษา มาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และเตรียมไว้

ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุ

เป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ 

  4.2.2  กรณีเปิดหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิม คณาจารย์ประจ าทุกคน    

จะต้องร่วมยกร่างหรือวพิากษ์หลักสูตรด้วย 

4.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

  4.3.1  รายวชิาที่เป็นรายวิชาเฉพาะวชิาชีพ จะเชิญผู้มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ

ในวชิาชีพ หรือมีความเช่ียวชาญพเิศษ มาบรรยายในรายวชิาเฉพาะวชิาชีพ 

  4.3.2  การคัดเลือกอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา         

โดยอาจารยผู้์รับผิดชอบรายวิชา เสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรงความต้องการ หรือทบทวนผลการประเมิน

การสอนของอาจารย์พิเศษ กรณีที่เคยเชิญมาสอนแล้ว ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา และเสนอ      

ผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  พร้อมประวัติและผลงานที่สัมพันธ์กับหัวข้อ             

ที่จะเชิญสอนในรายวชิานั้นๆ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง 

  4.3.3  การขออนุมัติแต่งตั้ ง  ประธานหลักสูตรเสนอช่ือ ผ่านคณะวิชาเพื่อให้

มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ 

4.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

  4.4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  จัดให้มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน หรือผู้ช่วยสอนในห้องปฏิบัติการในจ านวน

ทีเ่หมาะสมกับจ านวนผู้เรียน และมีบุคลากรสนับสนุนการบริหารงานของคณะ ทั้งในงานบริหารทั่วไป 

งานบริการการศึกษา งานการเงินและพัสดุ  งานนโยบายและแผน และงานบุคคล บุคลากร             
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สายสนับสนุนของคณะต้องเขา้ใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตรการแพทย์แผนจีน และจะต้อง

สามารถบริการโสตทัศนูปกรณ์ ให้อาจารย์สามารถใช้สอนได้อย่างสะดวก  สามารถเตรียม

ห้องปฏิบัติการการแพทย์แผนจีนในวชิาที่มีการฝึกปฎิบัติ   

  4.4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 

  บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ                 

และมีความรู้ตรงสายงาน เช่น ต าแหน่งผู้ช่วยสอน ควรมีวุฒิปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน             

หรือ สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตร  เพื่อให้ตอบสนองต่อ          

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซ่ึงสอดคล้องกับวสิัยทัศน์              

และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการก าหนดสาระส าคัญของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุง

หลักสูตรให้ทันสมัยเม่ือครบวงรอบการศึกษา หลักสูตรให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา     

โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบ         

การสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้  และหลักสูตรได้ส่งนิสิตออกฝึกงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้                  

ฝึกประสบการณ์จริงในการท างานในสถานประกอบการ หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียน                 

ที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อน าขอ้มูลที่ได้ มาวเิคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาหรือวิชาจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเป็นประจ าทุกปี               

เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอน และเพื่อก าหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขส าหรับการสอน        

ในปีการศึกษาต่อไปหรือประเด็นที่ต้องจัดให้มีการทบทวนหลักสูตร 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

         6.1  การบริหารงบประมาณ 

  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจ าปี  ทั้ งงบประมาณแผ่นดินและเงินได้                      

เพื่อจัดซ้ือต ารา สื่อ และอุปกรณ์ประกอบการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ให้

ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้            

รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 

         6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 

  มหาวิทยาลัยพะเยา มีความพร้อมด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หนังสือต ารา เอกสาร

และวารสารที่ ใ ช้ ในการประกอบกา รเรี ยนการสอนส่ วน ให ญ่ มีอยู่ ในส านัก งานหอส มุด                     
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และห้องสมุดวทิยาศาสตร์สขุภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือมีการยมืหนังสือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ 

โดยผ่านทางส านักงานหอสมุด ซ่ึงมรีายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จ าแนกตามรายการ ดังนี้ 

  6.2.1 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของส านกังานหอสมุด 

1. ต าราเรียน ภาษาไทย        95,131 เล่ม 

     ภาษาต่างประเทศ       32,805 เล่ม 

การแพทย์แผนจนี          842     เล่ม 

วารสาร ภาษาไทย    91 เล่ม 

     วารสารภาษาต่างประเทศ   42 เล่ม                                                    

2. โสตทัศนวัสด ุ(วดีิทัศน์ แผ่นดสิก ์เทปบนัทึกเสียง ซีดีรอม) 2,157 ชุด 

   3. ฐานขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Lexis – Nexis, DAO, MD CONSULT 

    PQ Medical Library, Springer Link, Science Direct, Grolier Online CNKI 

 นอกจากนี้ ยังมีการบริการยืมหนังสือจากห้องสมุดของคณะต่างๆ ที่จัดการเรียน       

การสอนด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ และด้านศิลปศาสตร์ รวมทั้งบริการข้อมูลสนเทศ และสืบคน้ขอ้มูล

ทางไกล 

 6.2.2   ห้องเรียน ห้องฝึกทักษะทางคลินิก ห้องฝึกปฏิบัติการ 

 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

  6.3.1 ศึกษาความต้องการ และวางแผนการจัดหาการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

ตลอดจนติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 

  6.3.2 ประสานงานกับศูนย์บรรณสารในการจัดซ้ือหนังสือต ารา รวมทั้งสื่ออื่นๆ          

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนการแพทย์แผนจีน เพื่อให้บริการแก่อาจารยแ์ละนิสิตได้ศึกษา

ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชามีส่วนร่วม            

ในการเสนอรายช่ือหนังสือและสื่อประกอบการเรียนการสอนที่จ าเป็น 

  6.3.3 จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ไวใ้ห้นิสิตตามที่ต่างๆ ได้แก่ Self Study Room ของนิสิต

ห้องสอนปฎิบัติการและห้องคอมพวิเตอร์ในอัตราส่วนนิสิตต่อเครื่องคอมพวิเตอร์อยา่งน้อย 5 : 1 

 6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 6.4.1   มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ ต่อการให้บริการห้องสมุด

และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอย่างต่อเนื่อง                

ทุกปีการศึกษา 

 6.4.2   มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริการที่เหมาะสมด้านห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  
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  6.4.3  มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการด้านงานทะเบียนนิสิต    

ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ

ด้านอาหาร และสนามกีฬา 

  6.4.4   มีการประเมินความพงึพอใจของนิสิตต่อการให้บรกิารด้านระบบสาธารณูปโภค

และระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัด

ของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ               

โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  6.4.5   น าผลการประเมินความพึงพอใจของทรัพยากร มาปรับปรุงแผนและการ

บริหารทรัพยากรในปีต่อไป 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อยา่งน้อยร้อยละ 80  

มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ 

ทบทวนการด าเนนิการของหลกัสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถ้ามี) 

     

3. มรีายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะ 

ภาคการศึกษาให้ครบทกุรายวชิา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา และ

รายงานผลการด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน  

หลังสิน้สดุภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวชิา 

     

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปกีารศกึษา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรยีนรู้ทีก่ าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อยา่งน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิาที่เปดิสอนในแต่ละ 

ปีการศกึษา 

     

7. มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรยีนรูจ้าก 

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  

ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ไดร้ับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจดัการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทกุคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ 

และ/หรือวชิาชีพ อยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวชิาการและ/หรือวชิาชีพ ไม่น้อยกวา่ 

ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพงึพอใจของนิสติปสีุดท้าย/บัณฑติใหม่ 

ที่มีต่อคุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไม่น้อยกวา่ 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดท่ี  8  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

  1.1.1  มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์  การสอน           

รายวชิา โดยอาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผู้์สอน และ/หรือมีการปรึกษา

ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

  1.1.2  จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

ทั้ ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์  การประเมินโดยนิสิตและ                        

ผู้เยี่ยมสอน การสอบถามจากนิสิต รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรและรายวชิา 

1.1.3  จั ดประชุมการประเมินผลประจ าปี  โดยคณ ะกรรมการบริหารหลักสูต ร                        

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก มีส่วนร่วม 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 

1.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอน                     

และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนการสอน                

ในปีการศึกษาต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 

    1.2.1  นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน เม่ือสิ้นสุด     

การเรียนการสอนทุกรายวชิา 

    1.2.2  อาจารย์ประเมินตนเอง และเพื่อนร่วมงานประเมินทักษะการจัดการเรียนการสอน 

  1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน  

สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกัน

วางแผนปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธก์ารสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

    2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน 

       2 .2  คณ ะก รรมก ารป ระ เมิ น ห ลั ก สู ต ร  ว างแผน แล ะป ระ เมิ น ห ลั ก สู ต รทั้ ง ร ะบ บ                                         

โดยใช้กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิ์ผลของ

หลักสูตร ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิตช้ันปีสุดท้าย บุคลากร

สนับสนุน ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการ

สอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต  
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    2.3  สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

        ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 ข้อ 7                     

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน        

ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย (เป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกันกับการประกันคุณภาพ

ภายในของคณะ)  

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

    4.1   คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงาน        

เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

    4.2  จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ประจ า 

อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรับทราบ 

ตรวจสอบผลการด าเนินหลกัสตูร และระดมขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร

และแผนกลยุทธก์ารสอน 

 4.3  ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร                       

ความต้องการของผู้ใช้  นโยบายของมหาวิทยาลัย  และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเอกสารภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย  

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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101 
 

 

 



102 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

เกณฑ์ 

คณะกรรม  

การวชิาชีพ 

หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2557 

หลักสูตร

ปรบัปรุง 

พ.ศ. 2563 

1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป ไม่นอ้ยกว่า 30 หนว่ยกิต 30 30 30 

   1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ   21 30 

   1.2 หมวดวิชาศกึษาท่ัวไปเลือก   9 - 

2. หมวดวชิาเฉพาะ  ไม่นอ้ยกว่า 72 หน่วยกติ 125 157 151 

   2.1  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ  35 55 46 

   2.2  กลุ่มวิชาชีพ  73 72 75 

   2.3 ฝึกเวชปฏิบัติ  30 30 30 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกติ 6 6 6 

4.รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกติ  - - 24 9 

รวม  (หน่วยกติ)   ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 174 193(24) 187(9) 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ. ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2563 

หลักสูตรเดิม พ. ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    21  หน่วยกิต                   วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    30  หน่วยกิต            

กลุ่มวชิาภาษา                               9  หน่วยกิต                    กลุ่มวชิาภาษา                            12  หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

 3(3-0-6)               

 

ปิดรายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  

Fundamental of English                                

 3(3-0-6)  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

 3(3-0-6)  
 

 

 
 

 001101 การใช้ภาษาไทย  

Usage of Thai Language             

     3(2-2-5) 

 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

 

 

 
 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม     

Ready English  

     3(2-2-5) 

 
 

 001103 ภาษาองักฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

     3(2-2-5) 

 
 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า   

Step UP English 

     3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                        3  หน่วยกิต                                             ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
 Civilization  and  Indigenous  Wisdom    

003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5)   

 Phayao Studies    

กลุ่มวชิาพลานามัย   1 หน่วยกิต    บังคับเลือก         1 หน่วยกิต                       ปิดกลุ่มพลานามัย 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)  
 

 

004152 บริหารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

 

1(0-2-1) 

   

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1)  
 

 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

 

1(0-2-1)    
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004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

004159 เทนนิส   

Tennis 
1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)  
 

 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)  
 

 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)  
 

 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1)  
 

 

กลุ่มวชิาบูรณาการ                                                8 หน่วยกิต                       กลุ่มวชิาบูรณาการ                   18 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสุขภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  
 

  

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3)    

   002201 พลเมืองใจอาสา                        3(3-2-5)                             

    Citizen Mind by Citizenship   

 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

 

 

 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                   3(3-2-5)                              

    Multicultural  Society                                          

   003201 การส่ือสารในสังคมดิจทัิล            3(3-2-5)                             

    Communication in Digital Society  

   003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 3(3-2-5) 

Health and Environment Management                           

 

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ               3(3-2-5)                            

    Art of Living 

 

 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)  

    Socialized Personality 

 

 

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต                                      ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

กลุ่มวชิาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

English for Academic Purpose 

 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 
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กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)    

 
ปิดรายวิชา 

 

 

 
 

 

ปิดรายวิชา 

 

 Information Science for Study and Research   

002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุริยางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวติประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)     
ปิดรายวิชา 

 

 Fundamental Laws for Quality of Life         

003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6)    

 Thai and the World Community                           

003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)     
ปิดรายวิชา 

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics  Economy and Society             

3(3-0-6)    

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)     

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพืน้ฐาน 3(2-2-5)    

 Introduction to Computer Information Science   

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุคสารสนเทศ   3(3-0-6)    

 Mathematics for Life in the Information Age    

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน    3(3-0-6)    

 Drugs and Chemicals in Daily Life                

006144 อาหารและวิถีชวีิต 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6)    

006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6)    

 Energy and Technology  Around  Us   

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวชิาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior   

                

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ. ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2563 สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       157  หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       153 หน่วยกิต  

1.กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ                                  55   หน่วยกิต 1.กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ                                   46 หน่วยกิต  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ             3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

          การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ โดย

มุ่งเน้นทักษะเชิงผลิตเป็นหลัก คือ การพูดและการเขียน 

โดยรวมหัวข้ออภิปรายท่ีหลากหลายท่ีมีความเก่ียวข้องกับ

ศาสตร์ท่ีนิสิตก าลังศึกษาอยู่เข้ากับค าศัพท์เชิงวิชาการและ

เฉพาะทางมากขึ้น รวมถึงโครงสร้างทางไวยากรณ์ท่ี

ซับซ้อนขึ้น 

  คงเดิม 

242101 หลักเคมี                                              4(3-3-8) 

Principles of Chemistry 

          สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออ

ดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ์ 

ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพล

ศาสตร์เบ้ืองต้น จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส 

เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีส่ิงแวดล้อม          

  ยกเลิก

รายวิชา 

242141 เคมีอินทรีย์                                4(3-3-8) 

Organic Chemistry 

          ความแตกต่างระหว่างสารประกอบอินทรีย์และอนิ

นทรีย์ การจ าแนกสารประกอบอินทรีย์ตามหมู่ฟังก์ชัน ชนิด

และกลไกของปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อ การ

เตรียม สมบัติ ปฏิกิริยา และประโยชน์ของสารประกอบ

ชนิดอะลิฟาติก และอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและสาร

อนุพันธ์ รวมท้ังศึกษาไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมีของ

สารประกอบอนิทรีย์ 

  คงเดิม 

251100 ปรัชญาวิทยาศาสตร์                                 1(1-0) 

Philosophy  of  Science 

          ประวัติวทิยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และผลกระทบต่ออารย

ธรรม วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วธีิการ

น าเสนอรายงานปากเปล่าโดยอาศัยส่ือผสม การใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับงานเฉพาะอย่าง 

และวิธีการอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง 

  ปิดรายวิชา 

258101 ชีววทิยาเบ้ืองต้น                                 4(3-3-8) 

Introductory Biology 

           โครงสร้างหน้าท่ีของเซลล์และออร์แกเนลล์  พันธุ

ศาสตร์ กระบวนการท างานของส่ิงมีชีวิต วิวัฒนาการ 

ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกับ

ส่ิงแวดล้อม 

243101 ชีววทิยา 1                                        4(3-3-8) 

Biology I 

             บทน า สารเคมีของชีวติ เซลล์และเมแทบอลิ

ซึม พันธุศาสตร์ ววิัฒนาการ ความหลากหลายของ

ส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและหน้าท่ีของพืช โครงสร้างและ

หน้าท่ีของสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

เปล่ียน

รายวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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322201 บทน าเวชศาสตร์คลินิก 1                          3 (2-2-5) 

Introduction to Clinical Medicine 

           องค์ความรู้เก่ียวกับระบบกลไกของการส่งเสริม

สุขภาพ กฎหมายและเวชจริยศาสตร์สัมพันธ์กับเวชปฏิบัติ 

อันน าไปสู่การเสริมสร้างความสามารถประสิทธิภาพ และ

คุณภาพชีวิตของสุขภาพสาธารณะและเชิงบุคคล การ

ประกอบอาชีพเวชกรรมตามแนวทางเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน

ทางการแพทย์และการปฏิบัติตามกฎหมาย 

  ปิดรายวิชา 

322215 อายุรกรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน     3(3-0-6) 

Internal Medicine 

           เวชกรรมของแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป เพื่อวินิจฉัย

และรักษาความเจ็บป่วยหลากหลายและโรคเรื้อรัง ได้แก่ 

หทัยวิทยา วิทยารูมาติก ปอดวิทยา ไตวิทยา เวชศาสตร์

การกีฬา เวชศาสตร์วัยรุ่น ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา วิทยา

ทางเดินอาหาร โรคติดเชือ้ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มะเร็งวิทยา                     

โลหิตวิทยา และวิทยาต่อมไร้ท่อ 

328414 อายุรกรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน     3(3-0-6) 

Internal Medicine 

             เวชกรรมของแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป เพื่อ

วินิจฉัยและรักษาความเจ็บป่วยหลากหลายและโรค

เรือ้รัง ได้แก่ หทัยวิทยา วิทยารูมาติก ปอดวิทยา ไต

วิทยา เวชศาสตร์การกีฬา เวชศาสตร์วัยรุ่น ภูมิแพ้และ

ภูมิคุ้มกันวิทยา วิทยาทางเดินอาหาร โรคติดเชือ้ เวช

ศาสตร์ผู้สูงอายุ มะเร็งวิทยา โลหิตวิทยา และวิทยาต่อม

ไร้ท่อ 

ปรับรหัส

รายวิชา 

322309 บทน าเวชศาสตร์คลินิก 2                          2 (1-2-3) 

Introduction to Clinical Medicine 

           การเข้าถึงโรค ภาวะ การบาดเจ็บ ท้ังแยกแยะหรือ

รวมปัญหา อาการส าคัญ และอาการร่วม ด้วยการจัดการ

คลินิก อย่างมีเหตุมีผลและอิงหลักฐานทางการแพทย์ 

ต้ังแต่การก่อรูปความคิดรวบยอด ก่อรูปสมมุติฐาน ขยาย

เพิ่มด้วยกลวิธีการสอบถามประยุกต์ทักษะคลินิกอย่าง

เหมาะสม และประเมินค่าอันน ามาสู่การตัดสินใจทางเวช

ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

  ปิดรายวิชา 

328211 แพทย์แผนจีนกับระบบสุขภาพไทย                 2 (2-0-4) 

Chinese Medicine and Health System in Thailand       

           ประวัติความเป็นมาการแพทย์แผนจีนในประเทศ

ไทย งานบริการแพทย์แผนจีนในโรงพยาบาล และระบบ

สาธารณสุข ประกันสุขภาพกฎหมายการประกอบโรค

ศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนจรรยาบรรณแพทย์ 

328311 แพทย์แผนจีนกับระบบสุขภาพไทย              2(2-0-4) 

Chinese Medicine and Health System in Thailand  

             ประวัติความเป็นมาการแพทย์แผนจีนใน

ประเทศไทย งานบริการแพทย์แผนจีนในโรงพยาบาล 

และระบบสาธารณสุข ประกันสุขภาพกฎหมายการ

ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนจรรยาบรรณ

แพทย์ 

ปรับรหัส

รายวิชา 

328210 ระเบียบวิธีวจิัย                                         3(2-2-5) 

Research Methodology        

          หลักการท าวิจัยทางการแพทย์แผนจีน การก าหนด

ปัญหา การต้ังวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การก าหนดตัว

แปร กรอบแนวคิด การเขียนโครงการ การสร้างและ

ทดสอบเครื่องมือใน การวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง การ

เก็บรวบรวมข้อมูล และการเลือกใช้สถิติส าหรับวิเคราะห์

ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล รายงานการวิจัย และการ

ประเมินโครงการวิจัย 

328410 ระเบียบวิธีวิจัย                                      3(2-2-5) 

Research Methodology 

             หลักการท าวิจัยทางการแพทย์แผนจีน การ

ก าหนดปัญหา การต้ังวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การ

ก าหนดตัวแปร กรอบแนวคิด การเขียนโครงการ การ

สร้างและทดสอบเครื่องมือใน การวิจัย ประชากรกลุ่ม

ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเลือกใช้สถิติ

ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล รายงานการ

วิจัย และการประเมินโครงการวิจัย 

 

ปรับรหัส

รายวิชา 
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  328411 บทน าเวชศาสตร์คลินิก                            3 (2-2-5) 

Introduction to Clinical Medicine 

             การซักประวัติ การตรวจร่างกาย ลักษณะ

คลินิกปกติและผิดปกติ อาการและอาการแสดงของโรค

ในระบบต่างๆ  การวินิจฉัยแยกโรค การฝึกปฏิบัติในการ

ตรวจร่างกาย การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ และ

การแปลผล  

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

328311 กฎหมายและจรรยาบรรณ                         2(2-0-4) 

Laws and Ethics 

            แนวคิดและทฤษฎีจริยศาสตร์ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

หลักกฎหมายวิชาชีพ กฎหมายและระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

แนวทางการน าไปใช้ในวิชาชีพ และการด าเนินชีวิต 

  ปิดรายวิชา 

  328412 กฎหมาย จรรยาบรรณ                            2(2-0-4)

และจิตวิทยาทางการแพทย์                      

Laws Ethics and Medical Phychology 

             แนวคิดและทฤษฎีจริยศาสตร์ จรรยาบรรณ

วิชาชีพ หลักกฎหมายวิชาชีพ กฎหมายและระเบียบอื่นๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง แนวทางการน าไปใช้ในวิชาชีพ และการ

ด าเนินชีวิต การประยุกต์หลักการจิตวิทยาเข้าไปในเวช

ปฏิบัติส าหรับโรค ภาวะ และการบาดเจ็บ ท้ังกายภาพ

และจิตใจ เป็นการผสมผสานการบ าบัดเข้าไปในการ

จัดการความเจ็บป่วยทางจิต ภาวะผิดปกติด้านอารมณ์ 

การรับรู้ พฤติกรรม การใช้สาร ต้ังแต่เทคนิคจิตบ าบัด 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรม การรับรู้ วิถีชวีิตครอบครัว

และระหว่างบุคคล เพื่อปรับปรุงสุขภาพกายและจิตใจ 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

328428 สัมมนา                                1(0-2-1) 

Seminar  

          การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ

เขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถามในประเด็นท่ีสอดคล้องทางการแพทย์แผนจีน 

328511 สัมมนา                                1(0-2-1) 

Seminar  

             การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการ

ตอบข้อซักถามในประเด็นท่ีสอดคล้องทางการแพทย์ 

แผนจีน 

ปรับรหัส

รายวิชา 

341334 เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น                        3(3-0-6) 

Basic Pharmacology 

          บทน าสู่เภสัชวิทยา รูปแบบยาเตรียม ลักษณะและ

วิธีการให้ยา การค านวณขนาดของยา และกฎหมายยา 

เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาในระบบต่างๆ

ท่ีมีความผดิปกติ  กลไกการออกฤทธ์ิ อาการไม่พึงประสงค์

จากการใช้ยา ข้อควรระวังและปฏิกิริยาระหว่างยา 

  คงเดิม 

361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา                       3(2-3-6) 

Microbiology and Parasitology         

          ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิตท่ีมีผล

ต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาดวิทยา การป้องกัน

การเกิดโรค การควบคุม และการยับย้ังการเจริญของ

  คงเดิม 
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จุลินทรีย์และปรสิต  การติดเชือ้และกลไกการต้านทานต่อ

การติดเชือ้ 

361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน                         3(2-3-6) 

Immunology 

          เซลล์และเน้ือเย่ือของระบบภูมิคุ้มกัน แอนติเจน 

แอนติบอดี ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน แอนติบอดี การ

ตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบปกติและไม่ปกติ การวินิจฉัย

และการประยุกต์ใช้ 

  คงเดิม 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน                        3(2-3-6) 

 Basic Anatomy 

          บทน าสู่กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานและเซลล์วทิยา 

เน้ือเย่ือบุผิวและเน้ือเย่ือเก่ียวพัน ระบบปกคลุมร่างกาย 

ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเน้ือ ระบบประสาท 

ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ ระบบ

หัวใจและหลอดเลือด ระบบน้ าเหลืองและเลือดระบบ

หายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อม

ไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์ุเพศชาย และระบบสืบพันธ์ุเพศหญิง 

  คงเดิม 

365211 

 

ชีวเคมีการแพทย์เบ้ืองต้น                            4(3-3-8) 

Fundamental Medical Biochemistry 

          คุณสมบัติทางเคมีและเมแทบอลิซึมของคาร์โบโฮ

เดรต โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลีอคิ ความสัมพันธ์ของวิถี

เมแทบอลิซึม ยีนและการแสดงออกของยีน ชีววิทยา

โมเลกุลและเทคนิค ทางพันธุวิศวกรรม โรคและความ

ผิดปกติทางชีวเคมี โภชนาการและภาวะทุพโภชนาการ วัฏ

จักรของเซลล์ กลไกการเกิดมะเร็ง ชีวเคมีของเน้ือเย่ือ

เก่ียวพัน และเทคนิคในการวิเคราะห์ทางชีวเคมี 

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน                                    3(2-3-6) 

Basic Biochemistry 

             หลักการของชีวเคมี  ชนิด โครงสร้างและ

คุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการท างาน

ของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิค

ทางอณูชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีว

พลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม 

ชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ ชีวเคมีของเลือดและ

ปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสาร

ชีวโมเลกุล 

เปล่ียน

รายวิชา 

366213 พยาธิวทิยา                    3(2-3-6) 

Pathology 

          การเปล่ียนแปลงของเซลล์ และเน้ือเย่ือรวมท้ัง

อวัยวะต่างๆ ภายหลังได้รับอันตรายและเกิดโรคโดยท่ัวไป 

ผลการเปล่ียนแปลงหรือพยาธิสภาพท่ีมีต่อการท างานของ

อวัยวะน้ันๆ อันเป็นการแสดงอาการของโรคระบบต่างๆ 

  คงเดิม 

367205 สรีรวิทยา                                              4(3-3-8) 

Physiology 

          หน้าท่ี กลไกการท างานในสรีรวิทยาของเซลล์ 

ระบบประสาท ระบบกล้ามเน้ือ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 

ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์ุ การควบคุมอุณหภูมิใน

ร่างกายมนุษย์ 

 

 

367202 สรีรวิทยาของมนุษย์                              3(2-3-6) 

Human Physiology 

             บทบาทหน้าท่ีและกลไกการท างานท่ัวไปของ

ร่างกายมนุษย์ในระบบต่างๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์ 

ระบบประสาท ระบบกล้ามเน้ือ ระบบหัวใจและหลอด

เลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย

ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์ุ และการควบคุม

อุณหภูมิของร่างกาย และการท างานร่วมกันของระบบ 

 

เปล่ียน

รายวิชา 
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เหล่าน้ีในการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่

ในภาวะปกติ 

2.กลุ่มวชิาชีพ                                                    72  หน่วยกิต 2.กลุ่มวชิาชีพ                                                75   หน่วยกิต  

  328210 ภาษาจีนส าหรับการแพทย์แผนจีน              3(2-2-5)   

Chinese Language for Traditional Chinese Medicine  

        การฟังค าศัพท์ การพูดค าศัพท์ การอ่าน

ค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในสถานการณ์ท่ี

เก่ียวข้องกับแพทย์แผนจีน ประวัติการแพทย์แผน

จีน แพทย์จีนท่ีมีชื่อเสียง แพทย์จีนพืน้บ้าน ยาจีน  

การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

328220 พืน้ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 1                 2(2-0-4) 

Fundamental of Traditional Chinese Medicine I 

          แนวคิดและทฤษฏีพืน้ฐานของศาสตร์การแพทย์

แผนจีน ทฤษฎีหยินหยาง คุณสมบัติ และความสัมพันธ์ของ

ธาตุหยินและหยาง ทฤษฎีปัญจธาตุ คุณสมบัติของธาตุท้ัง 

5 ในธรรมชาติ คือ ไม้ ไฟ ดิน ทอง น้ า และทฤษฎีอวัยวะใน 

(จั้งฝู่) อวัยวะในร่างกายตามแนวคิดของแพทย์จนี ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น อวัยวะตัน อวัยวะกลวง และอวัยวะพิเศษ 

  ปิดรายวิชา 

328221 พืน้ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 2                3(3-0-6) 

Fundamental of Traditional Chinese Medicine II 

          แนวคิดและทฤษฏีพื้นฐานของศาสตร์การแพทย์แผนจีน 

หน้าท่ีและความสัมพันธ์ ของสารจ าเป็น จิง ชี่ เลือด และสารน้ า 

จินเย่ ในร่างกาย สาเหตุการเกิดโรค กลไกการด าเนินโรค 

หลักการป้องกันและรักษาตามแนวคิดของแพทย์จีน 

  ปิดรายวิชา 

  328220 พืน้ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน                 4(3-3-8) 

Fundamental of Traditional Chinese Medicine  

            แนวคิดและทฤษฏีพื้นฐานของศาสตร์การแพทย์

แผนจีน ทฤษฎีหยินหยางคุณสมบัติ และความสัมพันธ์ของ

ธาตุหยินและหยาง ทฤษฎีปัญจธาตุ คุณสมบัติของธาตุท้ัง 5 

ในธรรมชาติ คือ ไม้ ไฟ ดิน ทอง น้ า และทฤษฎีอวัยวะใน    

(จั้งฝู่) อวัยวะในร่างกายตามแนวคิดของแพทย์จีน ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น อวัยวะตัน อวัยวะกลวง และอวัยวะพิเศษ หน้าท่ี

และความสัมพันธ์ ของสารจ าเป็น จิง ชี่ เลือด และสารน้ า   

จินเย่ ในร่างกาย สาเหตุการเกิดโรค กลไกการด าเนินโรค 

หลักการป้องกันและรักษาตามแนวคิดของแพทย์จีน 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

328125 ภาษาจีนโบราณเพื่อ                                  3(2-2-5) 

การศึกษาการแพทย์แผนจีน 

Classical Chinese for Traditional Chinese Medicine study 

          ประวัติ วิวัฒนาการการก าเนิดภาษาจีนโบราณ 

วรรณกรรมจีนโบราณ ไวยากรณ์จนีโบราณ และพื้นฐาน

ภาษาจีนทางการแพทย์แผนจีน 

328422 ภาษาจีนโบราณเพื่อ                                 3(2-2-5) 

การศึกษาการแพทย์แผนจีน 

Classical Chinese for Traditional Chinese Medicine study 

            ประวัติ วิวัฒนาการการก าเนิดภาษาจีนโบราณ 

วรรณกรรมจีนโบราณ ไวยากรณ์จนีโบราณ และพื้นฐาน

ภาษาจีนทางการแพทย์แผนจีน 

ปรับรหัส

รายวิชา 

328222 การตรวจวินิจฉัยทาง การแพทย์แผนจีน          4(3-3-8) 

Diagnosis of Traditional Chinese Medicine 

328320 การตรวจวินิจฉัยทาง การแพทย์แผนจีน        4(3-3-8) 

Diagnosis of Traditional Chinese Medicine 

ปรับรหัส

รายวิชา 
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          การตรวจวินิจฉัยโดยการมอง การดม การฟัง การ

ถาม และการสัมผัส วิธีวิเคราะห์กลุ่มอาการ การวิเคราะห์

กลุ่มอาการ 8 หมวด การวิเคราะห์กลุ่มอาการจากลักษณะ

ของโรค กลุ่มอาการของอวัยวะภายใน กลุ่มอาการของ

ระบบเส้นลมปราณ 

            การตรวจวินิจฉัยโดยการมอง การดม การฟัง 

การถาม และการสัมผัส วิธีวเิคราะห์กลุ่มอาการ การ

วิเคราะห์กลุ่มอาการ 8 หมวด การวิเคราะห์กลุ่มอาการ

จากลักษณะของโรค กลุ่มอาการของอวัยวะภายใน กลุ่ม

อาการของระบบเส้นลมปราณ 

328320 ฝังเข็มและการรมยา 1                                 3(3-0-6) 

Acupuncture and Moxibustion I 

           เส้นลมปราณและจุดฝังเข็ม ในระบบเส้นลมปราณ 

สรรพคุณ ข้อบ่งใช้และความลึกในการแทงจุดฝังเข็ม 

328423 ฝังเข็มและการรมยา 1                              3(2-3-6) 

Acupuncture and Moxibustion I      

            เส้นลมปราณและจุดฝังเข็ม ในระบบเส้น

ลมปราณ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้และความลึกในการแทงจุด

ฝังเข็ม 

ปรับรหัส 

และจ านวน

หน่วยกิต 

328321 เภสัชวิทยาจีน 1                                        4(4-0-8) 

Chinese Pharmacology I 

          ทฤษฎีเภสัชวิทยาจีน คุณสมบัติ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้

ของกลุ่มยาสมุนไพรรักษากลุ่มอาการภายนอก ยาขับความ

ร้อน ยาระบาย ยาขับความชืน้และลม ยาห้ามเลือด ยา

กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด สลายเลือดคั่ง ยาช่วยย่อย 

328321 เภสัชวิทยาจีน 1                                      4(3-3-8) 

Chinese Pharmacology I 

             ทฤษฎีเภสัชวิทยาจีน คุณสมบัติ สรรพคุณ ข้อ

บ่งใช้ของกลุ่มยาสมุนไพรรักษากลุ่มอาการภายนอก ยา

ขับความร้อน ยาระบาย ยาขับความชื้นและลม ยาห้าม

เลือด ยากระตุ้นการไหลเวียนของเลือด สลายเลือดคั่ง 

ยาช่วยย่อย 

ปรับ

จ านวน

หน่วยกิต 

328322 เภสัชวิทยาจีน 2                                         3(3-0-6) 

Chinese Pharmacology II 

          คุณลักษณะ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ของกลุ่มยาปรับ

การไหลเวียนชี่ ยาช่วยนอนหลับ ยาสงบลมตับ ยาบ ารุง ยา

ขับเสมหะแก้ไอ ยาขับพยาธิ ยาสมาน ยาอุ่นภายใน 

328322 เภสัชวิทยาจีน 2                                      3(2-3-6) 

Chinese Pharmacology II 

            คุณลักษณะ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา

ปรับการไหลเวียนชี่ ยาช่วยนอนหลับ ยาสงบลมตับ ยา

บ ารุง ยาขับเสมหะแก้ไอ ยาขับพยาธิ ยาสมาน ยาอุน่

ภายใน 

ปรับ

จ านวน

หน่วยกิต 

  328413 การอา่นบทคัดสรรหวงต้ีเน่ยจิง                   2(2-0-4) 

Selected Reaging of HuangDiNeiJing 

               เรียนรู้แนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีองค์ประกอบห

ยินหยางและทฤษฎีปัญจธาตุท้ัง5 ในธรรมชาติ ตามหวงต้ีเน่

ยจิงและทฤษฎี จิง ชี่ รวมถึงมุมมองท่ีเป็นรูปธรรมของชีวิต

รูปแบบของจิตวิญญาณ มุมมองแบบองค์รวม มุมมองโรค

และการรักษาสุขภาพตามหลักพืน้ฐานท่ีส าคัญทาง

การแพทย์แผนจีน 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

328323 ต ารับยาจีน 1                                            3(3-0-6) 

Chinese Medicine Formulary I 

           องค์ประกอบของการต้ังต ารับยา กฎเกณฑ์การ                      

ต้ังต ารับยา ส่วนประกอบ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ของต ารับยา                 

แก้กลุ่มอาการภายนอก ต ารับยาขับความร้อน ต ารับยาอุ่น

ภายใน ต ารับยาปรับการไหลเวียนของชี่ ต ารับยากระตุ้น

การไหลเวียนของเลือด สลายเลือดคั่ง ต ารับยาบ ารุง 

328420 ต ารับยาจีน 1                                         3(2-3-6) 

Chinese Medicine Formulary I 

               องค์ประกอบของการต้ังต ารับยา กฎเกณฑ์

การต้ังต ารับยา ส่วนประกอบ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ของ

ต ารับยาแก้กลุ่มอาการภายนอก ต ารับยาขับความร้อน 

ต ารับยาอุ่นภายใน ต ารับยาปรับการไหลเวียนของชี่ 

ต ารับยากระตุ้นการไหลเวียนของเลือด สลายเลือดคั่ง 

ต ารับยาบ ารุง 

ปรับรหัส 

และจ านวน

หน่วยกิต 

328324 ต ารับยาจีน 2                                            3(3-0-6) 

Chinese Medicine Formulary II 

           ส่วนประกอบ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ของต ารับยาแก้

ไอขับเสมหะ ต ารับยาระบาย ต ารับ ยาสมาน ต ารับยาช่วย

328421 ต ารับยาจีน 2                                         3(2-3-6) 

Chinese Medicine Formulary II 

              ส่วนประกอบ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ของต ารับยาแก้ไอ    

ขับเสมหะ ต ารับยาระบาย ต ารับ ยาสมาน ต ารับยาช่วยนอน

ปรับรหัส 

และจ านวน

หน่วยกิต 
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นอนหลับ ต ารับยาขับลม ต ารับยารักษาความแห้ง ต ารับ

ยาช่วยย่อย 

หลับ ต ารับยาขับลม ต ารับยารักษาความแห้ง ต ารับยาช่วย

ย่อย 

328325 ทุยหนา 1                                            2(1-2-3) 

Tuina I 

           ท่าและเทคนิคการนวดทุยหนา ข้อห้ามและ 

ข้อพึงระวังในการนวดทุยหนา                  

328521 ทุยหนา 1                                         2(1-2-3) 

Tuina I 

            ท่าและเทคนิคการนวดทุยหนา ข้อห้ามและ 

ข้อพึงระวังในการนวดทุยหนา                  

ปรับรหัส

รายวิชา 

328326 ทุยหนา 2                                           3(2-2-5) 

Tuina II 

           การใช้นวดทุยหนารักษาโรคท่ีพบบ่อย เช่น ปวด

เอว ข้อหัวไหล่อักเสบ ปวดประจ าเดือน ปวดศีรษะ นอนไม่

หลับ วิธีและต าแหน่งการนวดให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์

กลุ่มอาการ 

328522 ทุยหนา 2                                        3(2-2-5) 

Tuina II 

            การใช้นวดทุยหนารักษาโรคท่ีพบบ่อย เช่น 

ปวดเอว ข้อหัวไหล่อักเสบ ปวดประจ าเดือน ปวดศีรษะ 

นอนไม่หลับ วิธีและต าแหน่งการนวดให้สอดคล้องกับ

การวิเคราะห์กลุ่มอาการ 

ปรับรหัส

รายวิชา 

328327 ฝังเข็มและการรมยา 2                                 2(1-2-3) 

Acupuncture and Moxibustion II 

           เทคนิคการแทงเข็ม เทคนิคการครอบแก้ว เทคนิค

การรมยา ข้อห้ามและข้อควรระวังในการแทงเข็ม การ

ครอบแก้วและการรมยา 

328424 ฝังเข็มและการรมยา 2                              3(2-4-6) 

Acupuncture and Moxibustion II 

            เทคนิคการแทงเข็ม เทคนิคการครอบแก้ว 

เทคนิคการรมยา ข้อห้ามและข้อควรระวังในการแทงเข็ม 

การครอบแก้วและการรมยา 

ปรับรหัส 

และจ านวน

หน่วยกิต 

  328510 ทฤษฎีเวินป้ิง                                          2(2-0-4) 

Wenbing Theory 

            เรียนรู้ลักษณะและขอบเขตของโรคตามทฤษฎีเวิน

ป้ิง สาเหตุของโรค การเกิดและการด าเนินไปของโรค ความ

แตกต่างท่ีส าคัญระหว่างชนิดของโรคท่ีเกิดจากความร้อน

อบอุ่นและความร้อนชื้นกับลักษณะของกลุ่มอาการหลักน้ันๆ 

แยกความแตกต่างของกลุ่มอาการของโรคและการรักษา 

เข้าใจกระบวนการตามทฤษฎีชี่ เลือด สารจ าเป็นสารน้ า   

และการ วิเคาระห์โดยหลักซานเจียว    จุดวิภาษการเกิดโรค

และเข้าใจความแตกต่างและการเชื่อมต่อระหว่าง ทฤษฎีชี ่

เลือด สารจ าเป็นสารน้ า  และการวิเคาระห์โดยหลักซานเจียว 

ทฤษฎีความแตกต่างของกลุ่มอาการของโรค การวินิจฉัยและ

ความส าคัญทางคลินิกของโรคและการควบคุมการรักษาโรค

ตามหลักทฤษฎีเวินป้ิง ข้อบ่งชีข้องโรคและการใช้ยา 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  328512 การอา่นบทคัดสรรซางหานลุ่น                    2(2-0-4) 

Selected Reaging of ShangHanLun 

               เข้าใจแนวคิด ความหมายพืน้ฐานของล่ิวจงิ

และทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ล่ิวจงิอย่างเป็นระบบ เข้าใจ

ความสัมพันธ์ระหว่างการแยกกลุ่มอาการของโรค การ

รักษากลุ่มอาการของโรค (แบบปากัง) และการแยกกลุ่ม

อาการของโรคตามอวัยวะต่างๆ ท้ังอวัยวะกลวงและ

อวัยวะตัน การแยกกลุ่มอาการของเส้นจิงล่ัว การแยก

กลุ่มอาการตามชี่ เลือด สารน้ าจินเย่ว สาเหตุ โรค การ

เกิดโรค การรักษาและการใช้ยาจีน 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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  328513 การอา่นบทคัดสรรจินคุ่ยเย่าเลว่                  2(2-0-4) 

Selected Reaging of JinKuiYaoLue 

             เข้าใจต้นแบบระบบการแพทย์ของบทคัดสรร

จินคุ่ยเย่าเลว่การรวมกันของความแตกต่างของโรคและ

ความแตกต่างของโรคในการวินิจฉัยและรักษาโรคอื่นๆ                 

วิธีวภิาษวิธีรวมความแตกต่างของอวัยวะภายในและ    

แปดกลุ่มอาการของโรค(ปากัง) เรียนรู้หลักการของ             

การป้องกันและการรักษา สาเหตุการเกิดโรคการวินิจฉัย

และการรักษา ส่วนประกอบยาในต ารับยาจีน 

ประสิทธิภาพของการรักษาหลักในการใช้ยา และวิธีการ

ต้มยาเป็นต้น 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  328514 ทฤษฎีการแพทย์แผนจีนในส านักต่างๆ           2(2-0-4) 

Theories of Various Schools and Academic Ideology 

History 

            ศึกษาการก าเนิดและการพัฒนาทฤษฎีทาง

การแพทย์แผนจีนในแต่ละช่วงยุคสมัยต่างๆของจีน หลัก

ทฤษฎีการแพทย์แผนจีน การวินิจฉัยโรค หลักการการ

เกิดโรค การรักษาโรคด้วยต ารับยา และประสบการณ์

การรักษาโรคของแพทย์จีนในส านักต่างๆท่ีส าคัญ 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

328328 ฝังเข็มและการรมยา 3                                 3(2-2-5) 

Acupuncture and Moxibustion III 

       การใช้การฝังเข็มและรมยาในการรักษาโรคท่ีพบบ่อย 

เช่นไข้หวัด ปวดศีรษะ อัมพฤกษ์อัมพาต นอนไม่หลับ ปวด

ประจ าเดือน ปวดเอว เป็นต้น การเลือกจุดให้เหมาะสมจาก

การวิเคราะห์กลุ่มอาการ 

328520 ฝังเข็มและการรมยา 3                              3(2-3-6) 

Acupuncture and Moxibustion III  

            การใช้การฝังเข็มและรมยาในการรักษาโรคท่ี

พบบ่อย เช่นไข้หวัด ปวดศีรษะ อัมพฤกษ์อัมพาต นอนไม่

หลับ ปวดประจ าเดือน ปวดเอว เป็นต้น การเลือกจุดให้

เหมาะสมจากการวิเคราะห์กลุ่มอาการ 

ปรับรหัส 

และจ านวน

หน่วยกิต 

328420 กุมารเวชศาสตร์ทาง การแพทย์แผนจีน            3(0-6-3) 

Pediatric of Traditional Chinese Medicine 

          ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการ

รักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่มอาการ ของ

ไข้หวัด ปอดอักเสบ ไอ หืดหอบ เบ่ืออาหาร ตาลขโมย 

ลมชัก หัด อีสุกอใีส  

328523 กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน          2(2-0-4) 

Pediatric of Traditional Chinese Medicine 

            ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 

หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่ม

อาการ ของไข้หวัด ปอดอักเสบ ไอ หืดหอบ เบ่ืออาหาร 

ตาลขโมย ลมชัก หัด อสุีกอใีส  

ปรับรหัส 

และจ านวน

หน่วยกิต 

328421 คัมภีร์โบราณทางการแพทย์แผนจีน                 4(4-0-8) 

Selected Classical Literature of Traditional Chinese 

Medicine study  

            ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการ

รักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่มอาการ ของ

ไข้หวัด ปอดอักเสบ ไอ หืดหอบ เบ่ืออาหาร ตาลขโมย 

ลมชัก หัด อีสุกอใีส 

  ปิดรายวิชา 

328422 โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน                    4(4-0-8) 

Osteopathy of Traditional Chinese Medicine 

          ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการ 

 

328524 โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน                 3(2-2-5) 

Osteopathy of Traditional Chinese Medicine 

            ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค  

 

ปรับรหัส 

และจ านวน

หน่วยกิต 
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รักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่มอาการของ

อาการกระดูกหัก ข้อหลุด เส้นเอ็นเคล็ด 

หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่ม

อาการของอาการกระดูกหัก ข้อหลุด เส้นเอ็นเคล็ด 

328423 อายุรกรรมแพทย์จนี 1                                 5(3-6-9) 

Chinese Internal Medicine I 

          ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการ

รักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่มอาการทางปอด 

กลุ่มอาการทางหัวใจ กลุ่มอาการทางตับ 

328425 อายุรกรรมแพทย์จนี 1                              4(3-3-8) 

Chinese Internal Medicine I 

           ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการ

รักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่มอาการทาง

ปอด กลุ่มอาการทางหัวใจ กลุ่มอาการทางตับ 

ปรับรหัส

รายวิชา

และจ านวน

หน่วยกิต 

328424 อายุรกรรมแพทย์จนี 2                             5(3-6-9) 

Chinese Internal Medicine II 

          ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการ

รักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่มอาการทางม้าม

และกระเพาะอาหาร กลุ่มอาการทางไต กลุ่มอาการทางชี่ 

เลือดและสารน้ าในร่างกาย กลุ่มอาการทางแขนขา 

328426 อายุรกรรมแพทย์จนี 2                              4(3-3-8) 

Chinese Internal Medicine II 

            ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 

หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่ม

อาการทางม้ามและกระเพาะอาหาร กลุ่มอาการทางไต  

กลุ่มอาการทางชี่ เลือดและสารน้ าในร่างกาย กลุ่ม

อาการทางแขนขา 

ปรับรหัส

รายวิชา

และจ านวน

หน่วยกิต 

328425 

 

 

 

 

จักษุทางการแพทย์แผนจีน                            2(2-0-4) 

Ophthalmology of Traditional Chinese Medicine 

          ทฤษฎีห้าล้อ ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 

หลักการรักษา และการรักษาด้วย การวิเคราะห์กลุ่ม

อาการทางโรคตา เช่น ตาแดง ต้อกระจก ต้อหิน ตาบอดสี 

จอประสาทตาเส่ือม 

  ปิดรายวิชา 

328426 โรค หู คอ จมูกทางการแพทย์แผนจีน              2(2-0-4) 

Ophthalmology and Otolaryngology of Traditional 

Chinese Medicine 

                    ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการ

รักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์ กลุ่มอาการของโรค

หูอักเสบ หูอ้ือหูหนวก แมลงเข้าหู คออักเสบ ไซนัส ภูมิแพ้ 

มะเร็งโพรงจมูก 

  ปิดรายวิชา 

  328310 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก                          3(2-2-5) 

Clinical Medicine Chinese I                  

             ค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ท่ีเก่ียวข้อง

กับเวชศาสตร์คลินิกท้ังแผนจีนและแผนปัจจุบัน ประวัติ

และความส าคัญของเวชศาสตร์คลินิก ความรู้ท่ัวไป

เก่ียวกับสถานพยาบาล  ขั้นตอนการเข้ารับการรักษา 

การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

328427 สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน                     4(2-4-6) 

Gynecology Obstetrician of Traditional Chinese Medicine      

          ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการ

รักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่มอาการเก่ียวกับ

ความผดิปกติของประจ าเดือน ตกขาว อาการเมื่อมีครรภ์ 

และหลังคลอด ถุงน้ า เน้ืองอกท่ีมดลูก 

328526 สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน                   3(3-0-6) 

Gynecology Obstetrician of Traditional Chinese 

Medicine      

              ค า นิยาม  สา เห ตุแล ะกลไกการ เกิด โรค 

หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่ม

อาการเก่ียวกับความผิดปกติของประจ าเดือน ตกขาว 

อาการเมื่อมีครรภ์ และหลังคลอด ถุงน้ า เน้ืองอกท่ี

มดลูก 

ปรับรหัส 

และจ านวน

หน่วยกิต 
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328429 อายุรกรรมภายนอกทางการแพทย์แผนจีน      4(4-0-8) 

External Medicine of Traditional Chinese Medicine 

          ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการ

รักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่มอาการทางแผล 

โรคผิวหนัง กามโรค โรคทรวงอก ริดสีดวง 

328525 อายุรกรรมภายนอกทางการแพทย์แผนจีน             3(3-0-6) 

External Medicine of Traditional Chinese Medicine 

            ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 

หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่ม

อาการทางแผล โรคผิวหนัง กามโรค โรคทรวงอก 

ริดสีดวง 

ปรับรหัส 

และจ านวน

หน่วยกิต 

  328527 จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา                          2(2-0-4) 

ทางการแพทย์แผนจีน 

Ophthalmology and Otolaryngology of Traditional 

Chinese Medicine 

            ทฤษฎีห้าล้อ ค านิยาม สาเหตุและกลไกการเกิด

โรค หลักการรักษา และการรักษาด้วย การวิเคราะห์

กลุ่มอาการทางโรคตา เช่น ตาแดง ต้อกระจก ต้อหิน  

ตาบอดสี จอประสาทตาเส่ือม   ค านิยาม สาเหตุและ

กลไกการเกิดโรค หลักการรักษา และการรักษาด้วยการ

วิเคราะห์ กลุ่มอาการของโรคหูอักเสบ หูอ้ือหูหนวก 

แมลงเข้าหู คออักเสบ ไซนัส ภูมิแพ้ มะเร็งโพรงจมูก 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

3.รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต                             24  หน่วยกิต 3.รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต                           9  หน่วยกิต  

142213 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3                            3(2-2-5)   คงเดิม 

142214 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 4                            3(2-2-5)   คงเดิม 

142315 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 5                            3(2-2-5)   คงเดิม 

142464 

 

 

การฟังภาษาจีนส าหรับแพทย์จีน                    3(2-2-5) 

Chinese Language for Traditional Chinese Medicine   

          การฟังค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ใน

สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับแพทย์แผนจีน ประวัติการแพทย์

แผนจีน แพทย์จีนท่ีมีชื่อเสียง แพทย์จนีพื้นบ้าน ยาจีน การ

ตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ 

  ปิดรายวิชา 

142465 

 

การพูดภาษาจีนส าหรับแพทย์จีน                   3(2-2-5) 

Chinese Language for Traditional Chinese Medicine   

          การพูดค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ใน

สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับแพทย์แผนจีน ประวัติการแพทย์

แผนจีน แพทย์จีนท่ีมีชื่อเสียง แพทย์จนีพื้นบ้าน ยาจีน  

การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ 

  ปิดรายวิชา 

142466 การอา่นภาษาจีนส าหรับแพทย์จนี                   3(2-2-5) 

Chinese Language for Traditional Chinese Medicine   

          การอ่านค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ใน

สถานการณ์ ท่ีเก่ียวข้องกับแพทย์แผนจีน ประวัติการแพทย์

แผนจีน แพทย์จีนท่ีมีชื่อเสียง แพทย์จนีพื้นบ้าน ยาจีน การ

ตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ 

  ปิดรายวิชา 

 

 

142213 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3      3(2-2-5) 

Chinese for Communication III 

            การใช้ค าศัพท์เพื่อการส่ือสาร (HSKระดับ 3-4) 

การใช้ค าศัพท์ภาษาจีนสร้างค าศัพท์เพิ่มเติม โครงสร้าง

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 



120 
 

ไวยากรณ์ขั้นต้น การเพิ่มความสามารถทักษะการฟัง พูด 

อา่นและเขียน การใช้ภาษาจีนส่ือสารในชีวติประจ าวัน 

การใช้ภาษาจีนบรรยายข้อมูลต่างๆ และการพูดส่ือสาร

ระดับข้อความ 

 

 

142214 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 4      3(2-2-5) 

Chinese for Communication IV 

             การใช้ค าศัพท์เพื่อการส่ือสาร (HSK ระดับ4) 

ประโยคภาษาจีนท่ีมีความซับซ้อน ความเรียงขนาดส้ันๆ 

ความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับความรู้ด้านวัฒนธรรมจีน

โดยผ่านภาษาจีนท่ีเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมน้ันๆ ความ

เข้าใจเบ้ืองต้นในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมจีนกับ

ไทย 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

 

142315 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 5       3(2-2-5) 

Chinese for Communication V  

            การใช้ค าศัพท์เพื่อการส่ือสาร (HSKระดับ 4-5) 

ประโยคภาษาจีนระดับกลาง ไวยากรณ์ภาษาจีน

ระดับกลาง ข้อมูลทางภาษาท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ชีวติใน

สังคม  

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

328424 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 1                           3(2-2-5) 

Clinical Medicine Chinese I 

          ค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ท่ีเก่ียวข้องกับเวช

ศาสตร์คลินิกท้ังแผนจีนและแผนปัจจุบัน ประวัติและ

ความส าคัญของเวชศาสตร์คลินิก ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับ

สถานพยาบาล 

  ปิดรายวิชา 

 

328425 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 2                          3(2-2-5) 

Clinical Medicine Chinese II 

          ค าศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ท่ีเก่ียวข้องกับเวช

ศาสตร์คลินิกท้ังแผนจีนและแผนปัจจุบัน ขั้นตอนการเข้ารับ

การรักษา การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ 

 

 

ปิดรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา 

 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 

ชั้นปีปรับพ้ืนฐาน ชั้นปีปรับพ้ืนฐาน 

ภาคการศึกษาต้น  

142111 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 142111 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

142121 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด

ภาษาจีน 1 

3(2-2-5) 142121 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด

ภาษาจีน 1 

3(2-2-5) 

142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน

ภาษาจีน 1 

3(2-2-5) 142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและการ

เขียนภาษาจีน 1 

3(2-2-5) 

142301 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 142301 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 

142341 ไวยากรณ์จนี 1 3(2-2-5) 142341 ไวยากรณ์จนี 1 3(2-2-5) 

 รวม 15 หน่วยกิต    

ภาคการศึกษาปลาย    

142112 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 2 3(2-2-5) 142112 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด

ภาษาจีน 2 

3(2-2-5) 142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด

ภาษาจีน 2 

3(2-2-5) 

142232 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน

ภาษาจีน 2 

3(2-2-5) 142232 การพัฒนาทักษะการอ่านและการ

เขียนภาษาจีน 2 

3(2-2-5) 

142342 ไวยากรณ์จนี 2 3(3-0-6) 142342 ไวยากรณ์จนี 2 3(3-0-6) 

142429 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 3(2-2-5) 142429 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 3(2-2-5) 

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 30 หน่วยกิต 

หมายเหตุ จัดการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยในความร่วมมือท่ีประเทศจีน 

          กรณีท่ีนิสิตมีผลการประเมินระดับความรู้ภาษาจีนกลาง ต้ังแต่ HSK ระดับ 5 ขึน้ไป นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศกึษาต้น ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น 

004201 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

   003201 การส่ือสารในสังคมดิจทัิล 3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

142213 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3 3(2-2-5) 142213 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3  

(รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต) 
3(2-2-5) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8)  -  

243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8) 243101 ชีววทิยา 1 4(3-3-8) 

244105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 2(2-3-6)  -  

   328210 ภาษาจีนส าหรับการแพทย์แผนจีน 3(2-2-5) 

   363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

 รวม 22 หน่วยกิต  รวม 22(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

  002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)  -  

003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5)  003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 

142214 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 4 3(2-2-5) 142214 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 4   

(รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต) 

3(2-2-5) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)  -  

242141 เคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 242141 เคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 

322103 จิตวิทยาทางการแพทย์ 1(1-0-2)  -  

   328220 พืน้ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน  4(3-3-8) 

   367202 สรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-3-6) 

 รวม 23 หน่วยกิต  รวม 20(3) หน่วยกิต 

 

 ภาคการศึกษาฤดูรอ้น   ภาคการศึกษาฤดูรอ้น  

142315 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 5 3(2-2-5)  -  

142464 การฟังภาษาจีนส าหรับแพทย์จนี 3(2-2-5)  -  

142465 การพูดภาษาจีนส าหรับแพทย์จนี 3(2-2-5)  -  

142466 การอา่นภาษาจีนส าหรับแพทย์จนี 3(2-2-5)  -  

 รวม 3(9) หน่วยกิต    
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

003201 การส่ือสารในสังคมดิจทัิล 3(2-2-5)  -  

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6)  -  

367205 สรีรวิทยา 4(3-3-8)  -  

328220 พืน้ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 1 2(2-0-4)  -  

328221 พืน้ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 2 3(3-0-6)  -  

361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา    3(2-3-6) 

 
  

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออก 

ทางสังคม 

3(2-2-5) 

 
  

142315 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 5   

(รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต) 

3(2-2-5) 

   146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

   328320 
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ 

แผนจีน 
4(3-3-8) 

   365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

 รวม 22 หน่วยกิต  รวม 19(3) หน่วยกิต 

                 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

341334 เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 3(3-0-6)  -  

365211 ชีวเคมีการแพทย์เบ้ืองต้น 4(3-3-8)  -  

366213 พยาธิวทิยา 3(2-3-6) 366213 พยาธิวทิยา 3(2-3-6) 

322201 บทน าเวชศาสตร์คลินิก 1 2(1-2-3)  -  

328211 แพทย์แผนจีนกับระบบสุขภาพไทย 2(2-0-4) 328311 แพทย์แผนจีนกับระบบสุขภาพไทย 2(2-0-4) 

328222 การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนจีน 4(3-3-8)    

322215 อายุรกรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 3(3-0-6)  -  

    -  

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

   328310 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก  3(2-2-5) 

   328321 เภสัชวิทยาจีน 1       4(3-3-8) 

   328322 เภสัชวิทยาจีน 2 3(2-3-6) 

   361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน    3(2-3-6) 

 รวม 21 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น 

142362 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 1 

(รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต ) 

3(2-2-5)  
-  

322309 บทน าเวชศาสตร์คลินิก 2 2(1-2-3)  -  

361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-2-5)  -  

328320 ฝังเข็มและการรมยา 1 4(3-3-8)  -  

328321 เภสัชวิทยาจีน 1 4(3-3-8)  -  

328322 เภสัชวิทยาจีน 2 2(2-3-6)  -  

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกทางสังคม 3(2-2-5)  -  

   328410 ระเบียบวิธีวจิัย 3(2-2-5) 

   328411 บทน าเวชศาสตร์คลินิก    3(2-2-5) 

   
328412 กฎหมาย จรรยาบรรณ และจิตวิทยา

ทางการแพทย์ 

2(2-0-4) 

   328420 ต ารับยาจีน 1 3(2-3-6) 

   328421 ต ารับยาจีน 2      3(2-3-6) 

   
328422 ภาษาจี น โบราณ เพื่ อก ารศึ กษ า

การแพทย์แผนจีน 

3(2-2-5) 

   341334 เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

 รวม 18(3) หน่วยกิต  รวม 20 หน่วยกิต 

                   

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

1423163 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 2 3(2-2-5)  -  

328323 ต ารับยาจีน 1 3(3-0-6)  -  

328324 ต ารับยาจีน 2 3(3-0-6)  -  

328325 ทุยหนา 1 2(1-2-3)  -  

328326 ทุยหนา 2 3(2-2-5)  -  

328327 ฝังเข็มและการรมยา 2 2(1-2-3) 328424 ฝังเข็มและการรมยา 2 3(2-3-6) 

328328 ฝังเข็มและการรมยา 3 3(2-2-5)  -  

   328413 การอา่นบทคัดสรรหวงต้ีเน่ยจิง 2(2-0-4) 

   328414 อายุรกรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 3(3-0-6) 

   328423 ฝังเข็มและการรมยา 1 3(2-3-6) 

   328425 อายุรกรรมแพทย์จนี 1    4(3-3-8) 

   328426 อายุรกรรมแพทย์จนี 2    4(3-3-8) 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น 

328420 กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน 3(0-6-3) 328523 กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน 2(2-0-4) 

328421 คัมภีร์โบราณทางการแพทย์แผนจีน 4(4-0-8)  -  

328422 โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน 4(4-0-8) 328524 โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน 3(2-2-5) 

328311 กฎหมายและจรรยาบรรณ 2(2-0-4)  -  

328423 อายุรกรรมแพทย์จนี 1 5(3-6-9)  -  

328424 อายุรกรรมแพทย์จนี 2 5(3-6-9)  -  

   328510 ทฤษฎีเวินป้ิง     2(2-0-4) 
   328520 ฝังเข็มและการรมยา 3 3(2-2-5) 

   328521 ทุยหนา 1 2(1-2-3) 

   328522 ทุยหนา 2 3(2-2-5) 

 
  

328525 อายุรกรรมภายนอกทางการแพทย์

แผนจีน 

3(3-0-6) 

 รวม 21 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

                  

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

328412 ระเบียบวิธีวจิัย 3(2-2-5)  -  

328425 จักษุทางการแพทย์แผนจีน 2(2-0-4)  -  

328426 โรค หู คอ จมูกทางการแพทย์แผนจีน 2(2-0-4)  -  

328428 สัมมนา 1(0-2-1)  -  

328427 สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน 4(2-4-6) 328526 สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน 3(3-3-8) 

328429 อายุรกรรมภายนอกทางการแพทย์ 

แผนจีน 

4(4-0-8)  -  

   328511 สัมมนา    1(0-2-1) 

   328512 การอา่นบทคัดสรรซางหานลุ่น 2(2-0-4) 

   328513 การอา่นบทคัดสรรจินคุ่ยเย่าเลว่ 2(2-0-4) 

 
 

 328514 ทฤษฎีการแพทย์แผนจีน 

ในส านักต่างๆ 

2(2-0-4) 

   
328527 จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา 

ทางการแพทย์แผนจีน 

2(2-0-4) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 รวม 16 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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หมายเหตุ ระยะเวลาฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง จัดการศึกษาตลอดท้ังปี 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 

ชั้นปีท่ี 5 ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีท่ี 5  

328530 ฝึกงานทางคลินิก 1  328630 ฝึกงานทางคลินิก 1 15 หน่วยกิต 

 รวม 15 หน่วยกิต 328631 ฝึกงานทางคลินิก 2 15 หน่วยกิต 

    รวม 30 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย  

328531 ฝึกงานทางคลินิก 2   -  

 รวม 15 หน่วยกิต    
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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แบบรายงานผลการพิจารณา 

ร่าง หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลยัพะเยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ช่ือกรรมการวิพากษ์หลักสูตร : ............นางสาวโสรัจ นิโรธสมาบัติ......... 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 รหัส และช่ือหลักสูตร 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

..โปรดหารือวา่ควรใช้.  Traditional Chinese Medicine  หรือ Chinese Medicine   ด ีปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนในประเทศจีนจะใช้ Chinese Medicine  คะ 

1.2 ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

... ..โปรดหารือวา่ควรใช้.  Traditional Chinese Medicine  หรือ Chinese Medicineดี ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนในประเทศจีนจะใช้ Chinese Medicine  คะ  และช่ือยอ่ (อังกฤษ) : B.CM.  

เป็น CM  

1.3 วชิาเอก 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

1.4 จ านวนหน่วยกติที่เรยีนตลอดหลกัสตูร 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

1.5 รูปแบบของหลกัสูตร 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

1.6 สถานภาพของหลกัสตูรและการพจิารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลกัสตูร 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

ไม่มีเนือ้หาให้กรรมการพจิารณา 

1.7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

1.8 อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศกึษา  

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 
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1.9 ช่ือ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ      

หลักสูตร 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

1.10 สถานที่จัดการเรียนการสอน 

ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

1.11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 ผ่าน   มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สงัเกตเพิ่มเติม 

...11.1.ควรมกีารกล่าวถึงเนือ้หาความส าคัญของการแพทยแ์ผนจีนต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ....

11.2 วรรค 1 ตรวจสอบค าสะกดภาษาไทยใหถ้กูต้อง 

1.12 ผลกระทบจากขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจสถาบัน 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

1.13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

.......กลุ่มวชิาศึกษาทั่วไป เห็นวา่ก าลังจะมีการปรบัให้เหลือ 24 หน่วยกิต จาก 30 หน่วยกิต ขอให้ทาง

อาจารย์ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง 

1.14 การบริหารจัดการ 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

2.1 ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

2.2 แผนพัฒนาปรับปรงุ 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

3.1 ระบบการจดัการศึกษา 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

3.2 การด าเนินการหลักสูตร 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

.......การฝึกงานจ านวน 1,200 ช่ัวโมงดูจะน้อยไปไหม เม่ือค านวณเป็นจ านวนวันเท่ากับ 150 วัน หรือ

ค านวณเป็นสัปดาห์ได้ 30สัปดาห์ เปน็ชม.ฝึกงานที่น้อยกวา่มหาวิทยาลัยอ่ืนๆในประเทศไทยที่มี

สาขาวิชาการแพทย์แผนจนี ..... เม่ือดูไปถงึหน้า 62 ขอ้ 4.3 จะเขียนอีกแบบ เป็น 2,400 ชม. 
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ปรับแก้ตัวเลขวรรคย่อยใน 2.6 2.7 ให้ถกูต้อง..... 

แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศกึษาในระยะ 6 ปี มผู้ีส าเร็จการศกึษาคดิเปน็ร้อยละ76.7 (46/60 

คน)..... 

3.3 หลกัสตูรและอาจารย์ผู้สอน 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

......... 328223 ทฤษฎีการแพทย์แผนจีนในส านกัต่างๆ ควรจัดการเรยีนการสอนหลงัศกึษาวชิาอายุรก

รรมทางการแพทย์แผนจีนแล้ว เนื่องจากผู้เรียนต้องมีความรู้ในการตรวจวนิิจฉัยและรักษาโรคด้วย

ศาสตรก์ารแพทย์แผนจนีในระดับหนึ่ง ..........  

           328423 การอ่านบทคดัสรรซางหานลุ่น ผู้เรียนควรมีความรู้ด้านต ารับยาจนีแล้ว 

3.4 องคป์ระกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

3.5 ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวจิัย 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสติ 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

4.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

4.3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลักสูตรสูร่ายวชิา        

(Curriculum Mapping) หลักสูตร.......................... 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิติ 

5.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

5.3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

 

 



144 
 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

6.1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

6.2 การพัฒนาความรู้และทักษะใหแ้ก่คณาจารย ์ 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

7.1 การบรหิารหลักสูตร 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

7.2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

7.3 การบริหารคณาจารย ์

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

7.4 การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

7.5 การสนับสนนุและการให้ค าแนะน านสิิต 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

7.6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

7.7 ตัวบง่ช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

8.2 การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

8.3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ได้ให้ค าแนะน าในแต่ละหัวข้อแล้วคะ  

  

 

                         ลงนาม................ ...............................................    

                                                 กรรมการวพิากษ์หลกัสูตร 

                            (...นางสาวโสรัจ นิโรธสมาบัติ...) 

                      วันที่.......21....../………12……./…2562… 
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แบบรายงานผลการพิจารณา 

ร่าง หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑติ มหาวทิยาลัยพะเยา หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 

ชื่อกรรมการวพิากษห์ลักสูตร : ..............นางสาวเสาวลักษณ์ มีศลิป์......... 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 รหัส และชื่อหลักสตูร 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

1.3 วิชาเอก 

  ผ่าน   มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

หลักสูตรไมม่ีวชิาเอก  

1.4 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 

ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

1.5 รูปแบบของหลกัสูตร 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตัิ/เห็นชอบหลักสูตร 

ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

1.7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

1.8 อาชีพท่ีสามารถปฏิบัตไิด้หลังส าเร็จการศึกษา  

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

1.9 ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ      

หลักสูตร 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

เสนอแนะเพ่ิมเตมิ: หน้า 3 ควรระบุสาขาของอายุรกรรมภายในของวุฒิการศกึษาในระดับปริญญาโท ของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร นางสาวจุฬาภัค ศรศักดานุภาพ ให้ชัดเจน 

1.10 สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 
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1.11 สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในเร่ืองของสถาณการณ์ 

1.12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจสถาบัน 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

1.13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

      ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนให้คณะวิชามีความเหมาะสม แต่คณะไม่มีกลุ่มวิชา/ รายวิชา

ท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น จึงเสนอแนะให้มีการเปิดรายวิชาท่ีการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์

การแพทย์แผนจีนให้กับสาขาวิชาหรือภาควิชาอื่น เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง และ

สามารถดูแลสุขภาพของท้ังคนเองและชุมชนอย่างง่ายได้ ตามพันธกิจของสภาบัน 

1.14 การบริหารจัดการ 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

 

หมวดท่ี 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร 

2.1 ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

  

2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

เสนอแนะให้เพ่ิมรายละเอียดข้อ 1. การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ (หน้า 13) ในหัวข้อหลักฐาน/     

ตัวบ่งชี้ ข้อ 3. จ านวนร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการฝึกอบรม ควรระบุให้ชัดเจนว่าอบรมด้านไหน และในเร่ือง

ไหนบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ และแผนของการศึกษาต่อของอาจารย์ ว่าได้มี        

การวางแผนให้ศึกษาในสาขาวิชาไหนบ้างหรือไม่  

 

หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศกึษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

3.1 ระบบการจัดการศกึษา 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

 หัวขอ้ 2.6 ปัญหานิสติแรกเข้าท่ีมีปัญหาดา้นภาษาจนี และ 2.7 (หน้า 16) เรียงล าดับหัวข้อผิด  

             การแก้ปัญหาโดยการจัดโครงการอบรมภาษาจีน (หน้า 16) ควรระบุรายละเอียดว่าจัดอย่างไร       

จัดเมื่อใด เป้าหมายคืออย่างไร เช่นให้ผ่านการทดสอบหลังจากอบรม เป็นต้น 

3.2 การด าเนนิการหลกัสูตร 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม  

3.3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 ผ่าน   มีขอ้เสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 
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หน้า 21 รายวิชาท่ี 328223 ทฤษฎีการแพทย์แผนจีนในส านักต่างๆ รายชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Theories 

of Various Schoola?  

           จากแผนการศึกษา  (หน้า 30) รายวิชา เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น  Basic Pharmacology, ชีวเคมีพื้นฐาน  

Basic Biochemistry, และ พยาธิวิทยา Pathology ในชั้นปีท่ี 3 มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมเล็กน้อยคือ หากนักศึกษา        

มีความรู้ในรายวิชาพื้นฐานเหล่านั้นก่อน จะท าให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจในรายวิชา Internal Medicine          

ได้ดีกว่าหรือไม่ (ซึ่งในแผนนั้นมีการเรียนการสอนในเทอมเดยีวกัน) 

         ค าอธิบายรายวิชา (หน้า 45) รายวิชา เภสัชวิทยาจีน 2   live-calming endogenous wind-stopping 

drug คือประโยคเดียวกัน หรือแยกกัน  เป็น live-calming, endogenous wind-stopping drug หรือเป็น liver-

calming   

        ขอแนะน าให้ตรวจทานค าแปลของค าอธิบายรายวิชาท่ีเป็นภาษาอังกฤษ เพราะยังพบข้อผิดพลาดอยู่ 

อาทิเช่น หน้า 46 รายวิชาการอ่านบทคัดสรรหวงตี้เน่ยจิง  จาก Master the basic ideas of the inner and 

inner yin and yang five elements theory… ควรแก้เป็น Master the basic ideas of yin and yang and the five 

elements theory เป็นต้น 

 อาจารย์พิเศษ (หน้า 60) นางสาวโสรัจ  นิโรธสมาบัติ  คุณวิฒิ M.CM เป็นสาขาอายุกรรมภายนอก

แพทย์จีนหรือไม่  

3.4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

3.5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

1. ด้านบุคลิกภาพ บูรณาการการพัฒนาบุคลิกภาพ ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง สามารถยกตัวอย่าง

รายวิชาท่ีท าการบูรณาการ และท าการบูรณาการอย่างไรเพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึน้  

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถเพ่ิมเติมการเขียนเชื่อมโยงกับรายวิชา     

ท่ีเกี่ยวข้องได้ เพราะจะเห็นว่ามีหลายรายวิชาท่ีเป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นทางด้านคุณธรรมจริยธรรม        

อาทิเช่น รายวิชา 002201 พลเมืองใจอาสา หรือ รายวิชา 328512 กฎหมาย จรรยาบรรณ และจิตวิทยา

ทางการแพทย์เป็นต้น และในหัวข้อ  

นอกจากนี้อาจจะสามารถเพ่ิมเติมในเร่ืองของการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตท่ีสอดคล้องกับ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของกระทรวงศกึษาธิการได้ (ทักษะ 4C) 

4.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น 

 ผ่าน    มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพ่ิมเติม 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อ 2.7.2 กลยุทธ์การสอนทื่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ ในหัวข้อ (1) ให้นิสิตได้ฝึกทักษะวิชาชีพในชั่วโมงปฏิบัติการ ที่เป็นของ

ตนเองเพ่ือเรียนรู้สุขภาวะของตน และเกิดความระวังสังวรณ์ในการรักษาสุขภาพ  และวิธีการประเมิน    

ในหน้า 70 (1)  ประเมินจากจ านวนคร้ังของการขาดเรียนอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยของนิสิต  

เสนอแนะให้เพ่ิมกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมทักษะด้านนีม้ากขึน้ เช่น ส่งเสริมชั่วโมงการดูแล

สุขภาพหรือการออกก าลังกายแบบจีนแก่นิสิต เป็นต้น และอาจจะวัดผลด้วยการตรวจสุขภาพประจ าปี 

เปรียบเทียบผลก่อนการไปศกึษาท่ีจีนกับเมื่อแรกเข้าศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้น 

4.3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 

Mapping) หลักสูตร.......................... 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

   

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

5.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสติ 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

 หัวข้อ 2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร (หน้า 79) ผลสัมฤทธ์ิสอบผ่านได้ใบอนุญาตเป็น            

ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น สอบผ่าน          

ได้ร้อยละเท่าใด ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด  

5.3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์

6.1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

6.2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

 

หมวดท่ี 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 

7.1 การบริหารหลกัสูตร 

ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

7.2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

 เสนอแนะให้เพ่ิมรายละเอียด  1. ต าราเรียนท่ีเกี่ยวขอ้งกับการแพทย์แผนจีน 3. ฐานขอ้มลูทาง

อิเล็กทรอนิกส์ CNKI  (หน้า 86) 
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7.3 การบริหารคณาจารย์ 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม   

7.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

7.5 การสนับสนุนและการใหค้ าแนะน านิสติ 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

7.6 ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

7.7 ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในข้อ 8. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ

หลักสูตร และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เป็นไปตามท่ีหลักสูตรคาดหวัง เฉลี่ย       

ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 (หน้า 89) ในข้อนี้ควรระวังในเร่ืองของการออกแบบแบบประเมินระดับ

ความพึงพอใจใหต้รงตามเป้าหมายท่ีตอ้งการวัด   

 

หมวดท่ี 8 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

8.2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

8.3 การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสตูร 

 ผ่าน    มขี้อเสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพ่ิมเติม 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 การปรับปรุงหลักสูตรในปี 2563 นี้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปรับปรุงท่ีชัดเจน มีความทัน

ต่อสถานการณ์ท่ีก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของสังคมปัจจุบัน การบริหารและจัดการหลักสูตร           

เห็นได้ว่ามีกลไกท่ีชัดเจนและมีการประเมินหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอ  แต่มีข้อเสนอแนะ

เล็กน้อยเพ่ิมเติมในเร่ืองของ 

- การวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีชัดเจนของผู้เรียนในแต่ละชั้นปี (Learning Outcome)    

- การวางแผนการพัฒนาคณาจารย์ท่ีควรต้องละเอียดและชัดเจนมากขึ้น เพ่ือสะท้อนให้เห็นการพัฒนา      

อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพมากขึน้  
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- การผลิตบัณฑิตให้ตรงตามปณิธานของมหาวิทยาลัย “ปัญญา เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for 

Community Empowerment)” ในค าว่าความเข้มแข็งของชุมชนนั้นมีการประเมิน หรือวัดได้อย่างไรจึงจะถือว่า

ได้บรรลุเป้าหมาย   
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ประวัตแิละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ค าไทย, จุฬาภัค ศรศกัดานุภาพ และ สมคดิ จูหวา้. (2563). การศึกษาประสิทธผิลการบ าบัด

อาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้ด้วยการฝังเข็ม ณ คลินกิแพทยแ์ผนจีน คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารนเรศวรพะเยา, ปีที่ 9 ฉบบัที่ 1, หน้าที่ 1570-1578. 
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ประวตั ิ

นางสาวจุฬาภัค ศรศักดานุภาพ 

Ms.Jularpuk Sornsakdanuphap 

 

ช่ือ-สกุล นางสาวจุฬาภัค ศรศกัดานุภาพ 

เลขใบประกอบโรคศิลปะ พจ.848 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15299005XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานท่ีท างาน สาขาวชิาการแพทยแ์ผนจีน คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก สาขาวชิาการแพทย์แผนจีน คณะแพทยศาสตร์   

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3074, 3470 

085-0560041 

Email Dream_whan_V2@hotmail.com 

ประวัติการศกึษา  

พ.ศ. 2562 M.CM. (Internal of Chinese Medicine) 

Guangzhou University of TCM, China 

พ.ศ. 2559 B.CM. (Chinese Medicine)  

Guangzhou University of TCM, China 

 

ผลงานวิชาการ  

จุฬาภัค ศรศักดานุภาพ, พงศ์นเรศ แจ้งพรมมา, แสงชัย วงศ์มานะกลู, ปุณยภัสร์ ศิริธรีาธิฐกิุล, 

 วรางคณา กล้าจริง, ปุณยวยี ์ค าไทย, และ สมคดิ จหูวา้. (2563). การศกึษาประสิทธผิล 

การบ าบัดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้ด้วยการฝังเข็ม ณ คลินิกแพทย์แผนจีน  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารนเรศวรพะเยา, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1, หน้าที่ 

1570-1578. 
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ประวตั ิ

นางสาวปุณยภัสร์ ศิริธรีาฐิตกิุล 

Ms.Poonyaphat Siriteerathitikul 

 

ช่ือ-สกุล นางสาวปุณยภัสร์ ศิริธรีาฐิตกิุล 

เลขใบประกอบโรคศิลปะ พจ.662 

รหัสประจ าตัวประชาชน 16001003XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานท่ีท างาน สาขาวชิาการแพทยแ์ผนจีน คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก สาขาวชิาการแพทย์แผนจีน คณะแพทยศาสตร์   

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3074, 3470 

061-3146662 

Email poonyaphat.stt@hotmail.com 

ประวัติการศกึษา  

พ.ศ. 2560 M. CM.  ( Clinical Discipline of Chinese and Western Integrative 

Medicine) 

Guangxi Medical University, China 

พ.ศ. 2556 แพทย์แผนจีนบัณฑิต (การแพทย์แผนจีน)  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ผลงานวิชาการ 

赵彩月 和 李小婵. (2018). 中医药治疗慢性支气管炎的研究进. Internal 

Medicine (Aug 2018), Volume 13 Number 4, page 626-628. 

ปุณยภัสร์ ศิริธรีาธิฐกิุล, พงศน์เรศ แจ้งพรมมา, แสงชัย วงศ์มานะกลู, วรางคณา กล้าจรงิ, ปุณยวีย์ 

ค าไทย, จุฬาภัค ศรศกัดานุภาพ และ สมคดิ จูหวา้. (2563). การศึกษาประสิทธผิลการบ าบัด

อาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้ด้วยการฝังเข็ม ณ คลินกิแพทยแ์ผนจีน คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารนเรศวรพะเยา, ปีที่ 9 ฉบบัที่ 1, หน้าที ่1570-1578. 
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ประวตั ิ

นายพงศ์นเรศ แจ้งพรมมา 

Mr.Pongnared Jaengpromma 

 

ช่ือ-สกุล นายพงศ์นเรศ แจ้งพรมมา 

เลขใบประกอบโรคศิลปะ พจ.702 

รหัสประจ าตัวประชาชน 14099005XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานท่ีท างาน สาขาวชิาการแพทยแ์ผนจีน คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก สาขาวชิาการแพทย์แผนจีน คณะแพทยศาสตร์   

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3074, 3470 

095-2249959 

Email pongnared.ja@up.ac.th 

ประวัติการศกึษา  

พ.ศ. 2559 M.CM. (Acupuncture Moxibustion and Massage) 

Nanjing University of Chinese Medicine, China 

พ.ศ. 2556 แพทย์แผนจีนบัณฑิต (การแพทย์แผนจีน)  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ผลงานวิชาการ  

พงศ์นเรศ แจ้งพรมมา, แสงชัย วงศ์มานะกูล, ปณุยภัสร์ ศิริธรีาธฐิกิุล, วรางคณา กล้าจริง, ปุณยวยี์ 

ค าไทย, จุฬาภัค ศรศกัดานุภาพ และ สมคดิ จูหวา้. (2563). การศึกษา ประสิทธผิลการ

บ าบัดอาการปวดเม่ือยกล้ามเนือ้ด้วยการฝังเข็ม ณ คลนิิกแพทยแ์ผนจนี คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารนเรศวรพะเยา, ปีที่ 9 ฉบบัที่ 1, หน้าที ่1570-1578. 
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ประวตั ิ

นายแสงชัย วงศ์มานะกูล 

Mr.Saengchai wongmanakun 

 

ช่ือ-สกุล นายแสงชัย วงศ์มานะกูล 

เลขใบประกอบโรคศิลปะ พจ.631 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35604521XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานท่ีท างาน สาขาวชิาการแพทยแ์ผนจีน คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก สาขาวชิาการแพทย์แผนจีน คณะแพทยศาสตร์   

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3074, 3470 

065-8721106 

Email wong_saeng@hotmail.com 

ประวัติการศกึษา  

พ.ศ. 2559 M.CM. (Acupuncture Moxibustion and Massage) 

Nanjing University of Chinese Medicine, China 

พ.ศ. 2556 แพทย์แผนจีนบัณฑิต (การแพทยแ์ผนจีน)  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ผลงานวิชาการ  

แสงชัย วงศ์มานะกลู, พงศน์เรศ แจง้พรมมา, ปุณยภัสร์ ศิริธรีาธฐิกิุล, วรางคณา กล้าจริง, ปุณยวยี์ 

ค าไทย, จุฬาภัค ศรศกัดานุภาพ และ สมคดิ จูหวา้. (2563). การศึกษา ประสิทธผิลการ

บ าบดัอาการปวดเม่ือยกล้ามเนื้อด้วยการฝังเข็ม ณ คลนิิกแพทยแ์ผนจนี คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารนเรศวรพะเยา, ปีที่ 9 ฉบบัที่ 1, หน้าที ่1570-1578. 

แสงชัย วงศ์มานะกลู, ณรงค ์ใจเที่ยง, ปฏิพัทธ ์วงค์เรอืง, ศรีสดุา เจริญดี, ประกาศติ ทอนช่วย, 

ภากรณ์ ภู่สุวรรณ, อรทัย เกตุขาว. (2562). ผลส าเร็จของงานบรกิารวชิาการแกส่ังคม 

ด้านสิ่งแวดล้อม...สู่การพัฒนา 1 คณะ 1 โมเดล. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปทีี ่23 ฉบับที ่4 

(ตุลาคม-ธันวาคม), (http://www.ej.eric.chula.ac.th/content/6132/262). 

 

 

http://www.ej.eric.chula.ac.th/content/6132/262
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ประวตั ิ

นางสาวปุณยวีร์ ค าไทย 

Ms.Punyawee Khamthai 

 

ช่ือ-สกุล นางสาวปุณยวรี์ ค าไทย 

เลขใบประกอบโรคศิลปะ พจ.1012 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15299005XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานท่ีท างาน สาขาวชิาการแพทยแ์ผนจีน คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา 

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก สาขาวชิาการแพทย์แผนจีน คณะแพทยศาสตร์   

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3074, 3470 

094-9794553 

Email Punyawee.Lookyee@gmail.com 

ประวัติการศกึษา  

พ.ศ. 2559 แพทย์แผนจีนบัณฑิต (การแพทย์แผนจีน)  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ผลงานวิชาการ  

ปุณยวีย์ ค าไทย, พงศน์เรศ แจ้งพรมมา, แสงชัย วงศ์มานะกูล, ปณุยภัสร ์ศิริธรีาธิฐกิุล, วรางคณา 

กล้าจริง, จุฬาภัค ศรศกัดานุภาพ และ สมคดิ จูหวา้. (2563). การศกึษา ประสิทธผิลการ

บ าบัดอาการปวดเม่ือยกล้ามเนือ้ด้วยการฝังเข็ม ณ คลนิิกแพทยแ์ผนจนี คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารนเรศวรพะเยา, ปีที่ 9 ฉบบัที่ 1, หน้าที ่1570-1578. 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขใบประกอบ

โรคศลิปะ 

เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 

1 นางสาววรางคณา  

กล้าจริง* 

พจ.386 35307006XXXXX อาจารย์ D.CM 

 

M.CM. 

 

วท.บ. 

Clinical Foundation of 

Chinese Medicine  

Clinical Discipline of 

Chinese and Western 

Integrative Medicine 

การแพทย์แผนจีน 

Guangzhou University of 

Chinese Medicine, China  

Guangxi Medical University, 

China  

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกียรติ 

360 360 360 360 360 360 

2 นางสาวจุฬาภัค   

ศรศักดานุภาพ* 

พจ.848 15299005XXXXX อาจารย์ M.CM. 

B.CM. 

Internal of Chinese 

Medicine     Chinese 

Medicine 

Guangzhou University of 

TCM, China Guangzhou 

University of TCM, China 

360 360 360 360 360 360 

3 นางสาวปุณยภัสร์  

ศิริธีราฐติิกุล* 

พจ.662 16001003XXXXX อาจารย์ M.CM 

 

พจ.บ. 

Cinical Discipline of 

Chinese 

and Western 

Integrative Medicine 

การแพทย์แผนจีน 

Guangxi Medical 

University, China 

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกียรติ 

360 360 360 360 360 360 

4 นายพงศ์นเรศ    

แจ้งพรมมา* 

พจ.702 14099005XXXXX อาจารย์ M.CM. 

 

พจ.บ. 

Acupuncture 

Moxibustion and 

Massage 

การแพทย์แผนจีน 

Nanjing University of 

Chinese Medicine,China 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกียรติ 

360 360 360 360 360 360 
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หมายเหต ุ: * หมายถึง อาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร 

                

 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขใบประกอบ

โรคศลิปะ 

เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 

5 นายแสงชัย  

วงศ์มานะกูล* 

พจ.631 35604521XXXXX อาจารย์ M.CM. 

 

B.CM. 

Traditonal Chinese 

Medicine Clinical 

Foundation 

Moxibustion and 

Tuina 

Beijing University of TCM, 

China 

 

Beijing University of TCM, 

China 

360 360 360 360 360 360 

6 นางสาวปุณยวีย์ 

ค าไทย 

พจ.1012 15099011XXXXX อาจารย์ พจ.บ. การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกียรติ 

360 360 360 360 360 360 
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ภาคผนวก ช 

บันทกึข้อตกลงความร่วมมอื  

Memorandum of Understanding (MOU) 

ประจ าหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑติ 
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ภาคผนวก ซ 

ประกาศคณะกรรมการวิชาชพีสาขาการแพทย์แผนจีน 

เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา 

สาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2561 
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