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หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
Bachelor of Traditional Chinese Medicine Program
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
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หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
Bachelor of Traditional Chinese Medicine Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย)
: พจ.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
: Bachelor of Traditional Chinese Medicine
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: B.CM.
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 187(9) หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาจีน
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5.4 การรับเข้าศึกษา
เกณฑ์ ก ารรั บ นิ สิ ต ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาหรือ ประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2561
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรความร่วมมือกับ Guangxi University of Chinese Medicine ; China, Guangzhou
University of Chinese Medicine ; China, Hainan Normal University ; China
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
6.2 คณะกรรมการประจาคณะแพทยศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่......................
วันที.่ ...........เดือน........................พ.ศ.....................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ต รมีค วามพร้ อมเผยแพร่คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 แพทย์แผนจีนในโรงพยาบาล คลินิก ทั้งรัฐบาลและเอกชน
8.2 อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
8.3 นักวิจัย
8.4 ประกอบธุรกิจทางด้านการแพทย์แผนจีน
8.5 นักวิชาการสาธารณสุข
8.6 นักวิชาการทั่วไป
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลาดับ
1

2

3

ชื่อ – สกุล
นางสาววรางคณา กล้าจริง

นางสาวจุฬาภัค ศรศักดานุภาพ

นางสาวปุณยภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล

เลขใบประกอบ เลขบัตรประจาตัว ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
โรคศิลปะ
ประชาชน
วิชาการ
พจ.386
11007004XXXXX อาจารย์ D.CM. Clinical Foundation of Chinese
Medicine
M.CM. Clinical Discipline of
Chinese and Western
Integrative Medicine
วท.บ. การแพทย์แผนจีน
พจ.848

พจ.662

15299005XXXXX

16001003XXXXX

อาจารย์

อาจารย์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Guangzhou University of
Chinese Medicine, China
Guangxi Medical
University, China

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
M.CM. Internal of Chinese Medicine Guangzhou University of
in Spleen and Stomach
TCM, China
B.CM. Chinese Medicine
Guangzhou University of
TCM, China
M.CM. Clinical Discipline of Chinese Guangxi Medical
and Western Integrative
University, China
พจ.บ. Medicine
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
การแพทย์แผนจีน
เฉลิมพระเกียรติ

ปี
2560
2556

2552
2562
2559
2560
2556
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ลาดับ
4

5

ชื่อ – สกุล
นายพงศ์นเรศ แจ้งพรมมา

นายแสงชัย วงศ์มานะกูล

เลขใบประกอบ เลขบัตรประจาตัว ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
โรคศิลปะ
ประชาชน
วิชาการ
พจ.702
14099005XXXXX อาจารย์ M.CM. Acupuncture Moxibustion
and Massage
พจ.บ. การแพทย์แผนจีน
พจ.631

35604521XXXXX

อาจารย์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Nanjing University of
Chinese Medicine, China
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
M.CM. Traditonal Chinese Medicine Beijing University of
Clinical Foundation
TCM, China
B.CM. Moxibustion and Tuina
Beijing University of
TCM, China

ปี
2559
2556
2559
2556
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา
10.2 มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
10.3 มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
10.4 มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้วิเคราะห์สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจที่ สาคัญในการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564) ซึ่งจะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญ
ในการเชื่อมต่อกั บยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลั ก ษณะการแปลงยุท ธศาสตร์ร ะยะยาวสู่ ก ารปฏิบั ติ
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดประเด็นการพัฒนาพร้อมทั้งแผนงาน/
โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ เพื่ อเตรียมความพร้อมคน สัง คม และระบบเศรษฐกิจ ของประเทศให้ ส ามารถปรับ ตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงได้ อ ย่า งเหมาะสม ขณะเดี ย วกั น ยั ง ได้ ก าหนดแนวคิ ด และกลไก
การขับเคลื่อ นและติด ตามประเมิน ผลที่ชัด เจน เพื่ อก ากั บให้ก ารพั ฒ นาเป็ น ไปอย่ างมี ทิศ ทางและ
เกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่ก ารพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย จึงต้องผลักดัน ให้ก ารค้า
การลงทุน ระหว่างประเทศขยายตัวต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อน การพัฒ นาที่ส าคัญ ควบคู่ไปกับ
การส่ง เสริมการลงทุ น และเศรษฐกิจ ภายในประเทศ โดยยังมี ความจ าเป็น ที่จ ะต้ องท าความตกลง
ด้านการค้า การลงทุน และการร่วมมือกับมิตรประเทศ เพื่อการพัฒนาให้ขยายวงกว้างขึ้น ทั้งในรูปของ
ความตกลงทวิ ภาคี กรอบพหุ ภาคีต่างๆ ควบคู่กั บการผลัก ดัน ให้ความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคให้มีความสมบูรณ์ มากขึ้น รวมไปถึงพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศให้ได้รับการยกระดับดีข้ึนจากการผนึกกาลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด ความมั่นใจของภาคธุรกิจ เอกชน แต่ปัจ จุบัน ยังคงอยู่ในระดับต่า
เมื่อเปรียบเทียบกับ กลุ่มประเทศที่มีร ายได้ สูง ขณะเดียวกัน บุ คลากรด้านการวิจั ยและพัฒ นาของ
ประเทศยังมีจานวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ในระดั บ ก้ า วหน้ า หลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนจี น บั ณ ฑิ ต จึ ง ได้ เล็ ง เห็ น ถึ ง การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้
ด้านการแพทย์แผนจีนให้เป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ การผลิตบุคลากรด้านการแพทย์แผนจีนจึงนับเป็น
ความจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของประชากร ทั้งนี้ เนือ่ งจากประชากรของประเทศ
ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ แต่การผลิตแพทย์แผนจีนที่ผ่านมา ยังมีจานวนน้อยเมื่อเทียบกับ
ความต้องการของประชาชนและจากัดอยู่เฉพาะในเขตเมือง ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัย
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ชั้น น าในเขตภาคเหนือและมีความพร้อมในการผลิตบุคคลากรทางการแพทย์ จึงได้จั ดทาหลัก สูต ร
การแพทย์แผนจีนบัณ ฑิตขึ้น เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและความต้องการของ
ประชาชน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากสถานการณ์ ก ารเปลี่ ยนแปลง ทั้ง ปัจ จัยภายในและภายนอกที่ ส่งผลต่อระบบสุขภาพ
ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
จากการมีโครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทุกช่วงวัย แต่มีปัญหาคุณ ภาพการศึก ษาและระดับสติปัญ ญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพและผลิตภาพแรงงานต่า ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้นและมีการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมในหลายรูปแบบ แต่กลุ่มผู้ ด้อยโอกาสยังไม่ส ามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง
ความเหลื่อมล้าทางรายได้ของประชากร และโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ
สั ง คมไทยเผชิ ญ วิ ก ฤตความเสื่ อ มถอยด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม และมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเพิ่มขึ้น ของ
การพนั น โดยเฉพาะในกลุ่ ม เด็ ก และเยาวชน ท าให้ เกิ ด การเสี ย ชี วิต ก่ อ นวัย อั น ควรจากโรคและ
การบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ ห รื อการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ สัง คม และวัฒ นธรรม ดั ง กล่ าวข้างต้ น
ได้ส่งผลกระทบต่อการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาคนและสังคมสูส่ ังคมคุณภาพของมหาวิทยาลัย
พะเยา ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้ตระหนักและคานึงถึงการพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนจีน บัณฑิต
เพื่ อผลิ ต แพทย์ แ ผนจี น ซึ่ ง เป็ น แพทย์ ท างเลื อกให้ส อดรั บกั บ ความต้ อ งการของชุม ชน และสั ง คม
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง ทั้งความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่และความรู้จากภูมิปัญญาจีน มีทักษะการคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหา ตลอดจนมีความสามารถในการทางานเป็นทีม มีภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาตั้ ง ปณิ ธ านไว้ ว่ า “ปั ญ ญาเพื่ อ ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน ” และ
มีวัตถุประสงค์ร่วมครอบคลุมพันธกิจหลักรวม 5 ด้าน คือ
1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมือง
ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิต
มีทักษะการเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยพะเยาต้องส่งเสริมบุคลากรให้มี
ศักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งานวิจัยและนวัต กรรม มีก ารติด ตามและการประเมิน ผลเป็น ระบบ สร้างเครือข่ายนัก วิจัย ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับองค์ก รทั้งภายในและภายนอก วิจัยและนวัตกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์แ ละมนุษยศาสตร์ เน้น การวิจั ยมุ่งเป้ า
ที่ต อบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ (Demand side) ส่ง เสริม การเผยแพร่แ ละ
การถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การนาไปใช้ประโยชน์กับสังคม
3. บริ ก ารวิ ช าการ สร้า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ชุม ชนและสั ง คม มหาวิท ยาลั ย เป็ น แหล่ ง รวม
ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี คุ ณ ค่ าและแหล่ ง รวมองค์ ค วามรู้ ในทุ ก สาขาทั้ ง ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์สุ ข ภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และด้วยปณิธานมุ่งมั่น "ปัญญา
เพื่ อ ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน (Wisdom for Community Empowerment)" มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งค านึ ง ถึ ง
พั น ธกิ จ ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนและสั ง คมที่ เป็ น พั น ธกิ จ หลั ก ส าคั ญ อี ก พั น ธกิ จ หนึ่ งด้ ว ย
มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี และเป็นที่พึ่งให้ชุมชนและ
สังคม ยกระดับการศึ กษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ชุมชนและสังคมที่เกิดขึน้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง
4. ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ความเป็ น ไทย มหาวิ ท ยาลั ยต้ อ งสร้ า ง
ความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพื่อการทานุบารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์
สร้างจิตสานึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงามของประเพณี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร
5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน
มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศกาหนดในการบริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพและประโยชน์สุขของบุคลากร มีระบบและกลไกควบคุม
การบริห ารงานด้ วยเทคโนโลยี ที่ทั น สมั ยในทุก ระดั บ ยกระดับ ศั ก ยภาพของบุคลากร ทั้ งผู้ บริห าร
บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและ
สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset ของการทางานและการบริหารร่วมกัน และมีภาวะ
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ความเป็น ผู้นา (Leadership) และผู้ตามในโลกใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และ
แสดงความคิดเห็นในการดาเนินงาน เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
และเป้าหมายการดาเนินงานในพันธกิจต่างๆ กระตือรือร้นในการแก้ ปัญหาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับ
ต้ อ งมี วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) มี ค วามมุ่ ง มั่ น และต้ อ งเห็ น ภาพและทิ ศ ทางในระยะยาว (Visionary)
ด้วยหลัก การทางานร่วมกั น "สานความคิด สร้างจิต ใจ" รวมพลั งของบุ คลากร ศิษ ย์ปัจ จุ บั น และ
ศิษย์เก่ า ในการสร้างสรรค์ สิ่ งที่ ดี ร่ว มพั ฒ นาองค์ก รอย่างมี ประสิทธิภ าพสร้างระบบการบริห าร
บนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และมีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ดังนั้น การพัฒนาหลัก สูตรการแพทย์แผนจีน บัณ ฑิต จึงต้องมุ่งการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้น ผู้เรียนเป็น ส าคั ญ ให้ มีค วามรู้ ความเชี่ย วชาญในสาขาวิชาชีพ ส่ง เสริม ให้นิ สิต ได้เรียนรู้จ าก
สถานการณ์ จ ริง ให้ ส ามารถปรั บ ใช้ ความรู้เพื่ อ แก้ไขปั ญ หาของชุ มชนและสั ง คม ในขณะเดี ยวกั น
ก็ต้ อ งปลูก ฝั ง ให้ เป็ น ผู้ที่ มีจิ ต ส านึ ก ในการบริ ก าร เคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ของความเป็ น มนุ ษ ย์ มีทั ก ษะ
ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทางานเป็นทีมกับสหวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
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003201
003202
004101
004201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

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

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์
341334
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Pharmacology
13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
242141
เคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry
243101
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
361203
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Microbiology and Parasitology
361351
วิทยาภูมิคมุ้ กัน
3(2-3-6)
Immunology
363218
กายวิภาคศาสตร์พนื้ ฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
365212
ชีวเคมีพนื้ ฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
367202
สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6)
Human Physiology
13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
142211
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
Chinese for Communication III

10

142212

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4

3(2-2-5)

Chinese for Communication IV
142315
146200

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
Chinese for Communication V
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes

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

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลั ยพะเยาก าหนดนโยบายให้จั ด การเรียนการสอนหมวดวิชาศึก ษาทั่ วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนดนโยบาย
และพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็ น ประธาน รองคณบดี เป็ น กรรมการ และผู้อานวยการ เป็น กรรมการและเลขานุก าร ทาหน้าที่
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงหมวดวิชาศึ กษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไป
ในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
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13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) แต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ประสานงานกั บ อาจารย์ จ ากสาขาหรื อ
คณะอื่น ๆ ที่ เกี่ย วข้อง ที่ ให้ บริก ารการสอนรายวิชาต่ างๆ ในการจั ด การด้านเนื้ อหาส าระของวิช า
การจัดตารางเวลาเรียน และตารางเวลาสอบ
2) แต่งตั้งผู้ประสานงานหรือผู้จั ดการรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทาหน้าที่ประสานงาน
การวิเคราะห์และออกแบบวัตถุประสงค์ เนือ้ หาสาระของรายวิชา แนวทางการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณ ฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจวินิจฉัยโรค รักษาโรค ป้องกัน ส่งเสริม
ฟื้น ฟู ด้วยศาสตร์ก ารแพทย์แผนจีน อย่างเป็น ระบบ พร้อมยังสามารถแก้ปัญ หาสุขภาพและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งใช้ทักษะ มีกระบวนการคิดในการเป็นผู้ประกอบการธุ รกิจสุขภาพ
ทางการแพทย์แผนจีนและร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ความสาคัญ
สานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้วิเคราะห์สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจที่สาคัญในการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564) ซึ่งจะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญ
ในการเชื่อมต่อกั บยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลั ก ษณะการแปลงยุท ธศาสตร์ร ะยะยาวสู่ ก ารปฏิบั ติ
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดประเด็นการพัฒ นาพร้อมทั้งแผนงาน/
โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ เพื่ อ เตรียมความพร้อมคน สัง คม และระบบเศรษฐกิจ ของประเทศให้ ส ามารถปรั บ ตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงได้ อ ย่า งเหมาะสม ขณะเดี ย วกั น ยั ง ได้ ก าหนดแนวคิ ด และกลไก
การขับ เคลื่อ นและติ ด ตามประเมิ น ผลที่ ชัด เจนเพื่ อก ากั บ ให้ ก ารพั ฒ นาเป็ น ไปอย่างมี ทิ ศ ทางและ
เกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่ก ารพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย จึงต้องผลักดัน ให้ก ารค้า
การลงทุน ระหว่างประเทศขยายตัวต่อ เนื่องและเป็น แรงขับเคลื่ อนการพัฒ นาที่ส าคัญ ควบคู่ไปกั บ
การส่ง เสริมการลงทุ น และเศรษฐกิจ ภายในประเทศ โดยยังมี ความจ าเป็น ที่จ ะต้ องท าความตกลง
ด้านการค้า การลงทุน และการร่วมมือกับมิตรประเทศ เพือ่ การพัฒนาให้ขยายวงกว้างขึ้นทั้งในรูปของ
ความตกลงทวิภาคี กรอบพหุ ภาคีต่างๆ ควบคู่กั บการผลัก ดัน ให้ความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคให้มีความสมบูรณ์ มากขึ้น รวมไปถึงพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศให้ได้รับการยกระดับดีข้ึนจากการผนึกกาลัง ของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด ความมั่น ใจของภาคธุรกิจ เอกชน แต่ปัจ จุบัน ยังคงอยู่ในระดับต่า
เมื่อเปรียบเทียบกับ กลุ่มประเทศที่ มี รายได้สูง ขณะเดียวกัน บุ คลากรด้านการวิจัยและพั ฒนาของ
ประเทศยังมีจานวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ในระดั บ ก้ า วหน้ า หลั ก สู ต รการแพทย์ แ ผนจี น บั ณ ฑิ ต จึ ง ได้ เล็ ง เห็ น ถึ ง การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้
ด้านการแพทย์แผนจีนให้เป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ การผลิตบุคลากรด้านการแพทย์แผนจีนจึงนับเป็น
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ความจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของประชากร ทั้งนี้ เนื่องจากประชากรของประเทศ
ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ แต่การผลิตแพทย์แผนจีนที่ผ่านมา ยังมีจานวนน้อยเมื่อเทียบกับ
ความต้องการของประชาชนและจากัดอยูเ่ ฉพาะในเขตเมือง ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยชั้น
น าในเขตภาคเหนื อ และมีค วามพร้ อมในการผลิ ต บุ คคลากรทางการแพทย์ จึ ง ได้จั ด ท าหลัก สู ต ร
การแพทย์แผนจีนบัณ ฑิตขึ้น เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและความต้องการของ
ประชาชน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตทางการแพทย์แผนจีนที่มีความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
ตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับความต้องการและระบบบริการสุขภาพของประเทศ
1.3.2 เพื่ อผลิ ต บัณ ฑิ ต ทางการแพทย์แ ผนจีน ที่ มีคุณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
แห่ ง วิ ชาชีพ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านร่ วมกั บ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น พร้อ มให้ บ ริก ารแก่ ชุ ม ชนและสั ง คม
ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ 1. สนับสนุนให้อาจารย์ศกึ ษาต่อทัง้
ในและต่างประเทศ
2. สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการ
ฝึกอบรม/ดูงานทางวิชาการที่ก้าวหน้า
3. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลของอาจารย์
4. สนับสนุนการเข้าสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์
2. การบริการวิชาการและ
1. สนับสนุนให้อาจารย์ทางานบริการ
การวิจัย
วิชาการแก่สังคม
2. สนับสนุนการวิจัยของอาจารย์
3. จัดตั้งทีมเพื่อดูแลและแนะนา
แนวทางในการทางานวิจัยและการ
ตีพิมพ์งานวิจัย

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. มีทุนศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาโท
ปริญญาเอกและประกาศนียบัตร
2. ทุนการฝึกอบรม/ดูงาน
3. จานวนร้อยละของอาจารย์ท่ไี ด้รับ
การฝึกอบรมทางวิชาการและ
การศึกษา
4. ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
1. จานวนงานบริการวิชาการต่อสังคม
2. จานวนทุนสนับสนุนการวิจัย
3. จานวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่
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3. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 6 ปี

1. การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 1. ผลประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดย
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.1 นิสติ ชั้นปีสดุ ท้าย
และทรัพยากรอันพึงมี
1.2 บัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษา
2. ระบุวสิ ัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และ
1.3 ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความต้องการของนิสติ
1.4 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

4. ประเมินรายวิชาทุกปี และนา
ผลมาใช้ปรับปรุงการเรียน
การสอน

1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
1. ผลสารวจประเมินค่าจาก
ผลกระทบของการสอนต่อการ
รายงานรับฟังความคิดเห็นจากนิสิต
เรียนรู้ของนิสติ
2. วิเคราะห์และแปลผล
3. ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อการเรียนรู้ของนิสิต
1. ผู้สอนประเมินตนเอง
1. ผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรู้ ของนิสติ
2. ผู้เรียนประเมินผู้สอน
2. ผลสัมฤทธิก์ ารสอบผ่านได้ใบ
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์
แผนจีน

5. ประเมินผูส้ อนเปรียบเทียบ
กับผลที่ได้รับจากการเรียนรู้
และ ผลสัมฤทธิก์ ารสอบผ่าน
ได้ใบประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนจีน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และ
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจี น เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการรับรอง
สถาบัน การศึ กษาที่จัด การเรียนการสอน หลัก สูตรปริญญาหรือประกาศนียบัต รเทียบเท่าปริญญา
สาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2561
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
พะเยา
2.3 เกณฑ์ความรู้ภาษาจีนตลอดหลักสูตร
2.3.1 สอนภาษาจีนพื้นฐาน ด้านการสื่อสาร ในการศึกษาชั้นปีปรับพื้นฐาน ณ ประเทศจีน
2.3.2 กรณีที่นิสิตมีผลการประเมินระดับความรู้ภาษาจีนกลาง ตั้งแต่ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป
นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
2.3.3 นิสิต ทุก คนต้องสอบผ่านการประเมิน ระดั บความรู้ภาษาจีน กลางไม่ต่ากว่า HSK
ระดั บ 4 ก่ อ นเข้ าศึ ก ษาในกลุ่ ม วิ ช าชี พ เฉพาะสาขาการแพทย์ แ ผนจี น ในชั้น ปี ที่ 2 ในกรณี ที่ นิ สิ ต
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สอบไม่ผ่าน HSK ระดับ 4 ก่อนจะเข้าเรียนในกลุม่ วิชาชีพฯ จะมีการจัดสอนเพิ่มเติมเพื่อให้นิสิตสอบผ่าน
ตามเกณฑ์ท่กี าหนด
2.3.4 นิสิตที่จะต้องผ่าน HSK ระดับ 5 ก่อนขึ้นวิชาฝึกงานทางคลินิกในชั้นปีที่ 5
2.4 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2.4.1 ได้ ศึ ก ษาตามรายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างหลั ก สูต ร และมีห น่ วยกิต สะสม
ไม่น้อยกว่า 187(9) หน่วยกิต (รวมทั้งรายวิชาไม่นับหน่วยกิต) และผ่านการฝึกงานจานวน 1,200 ชั่วโมง
2.4.2 มีผลการประเมินระดับความรู้ด้านภาษาจีนกลางไม่ต่ากว่า HSK ระดับ 5
2.4.3 ต้ องปฏิ บั ติต ามประกาศข้อ บัง คั บ มหาวิท ยาลั ยพะเยา ว่าด้ วย การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2.5 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.5.1 นิสิตไม่มีพนื้ ฐานด้านภาษาจีน หรือมีพนื้ ฐานด้านภาษาจีนน้อย
2.5.2 การปรับตัวให้เข้ากับการเรียนระดับอุดมศึกษา
2.6 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.5
2.6.1 จัดโครงการอบรมภาษาจีนเตรียมพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
2.6.2 จัดปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียน และการแบ่งเวลา
2.7 แผนการรับนิสติ และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี
จานวนนิสติ
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 6
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสติ ในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2563 2564 2565 2566 2567
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
-

120
-

180
-

240
-

300
-

2568
60
60
60
60
60
60
360
60
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2.8 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย

2563

1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
3,000,000
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
500,000
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
400,000
2.2 หมวดค่าใช้สอย
400,000
2.3 หมวดค่าวัสดุ
800,000
2.4 หมวดสาธารณูปโภค 280,000
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
5,000,000
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย
10,380,000

2564

ปีงบประมาณ
2565
2566

2567

2568

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

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

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

18,780,000 24,080,000 24,080,000 24,080,000 24,080,000

2.9 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.10 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 187(9) หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลัก สูต ร แบ่ง เป็น หมวดวิชาที่ส อดคล้องกับ ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

หมวดวิชา

ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

125
35
73
30
6

30
21
9
157
55
72
30
6

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2563
30
30
151
46
75
30
6

-

-

24

9

120 หน่วยกิต

174

193(24)

187(9)

เกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ.

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
2.3 ฝึกเวชปฏิบัติ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต

4.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต

เกณฑ์
คณะกรรม
การวิชาชีพ
30

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2557

หมายเหตุ * 1. กรณี ที่นิสิต มีผลการประเมินระดับความรู้ภาษาจีนกลาง ตั้งแต่ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป
นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
2. ก่ อ นเข้ า ศึ ก ษาในกลุ่ ม วิ ช าชี พ เฉพาะสาขาการแพทย์ แ ผนจี น ในชั้ น ปี ที่ 2 นิ สิ ต
ต้องมีผลสอบการประเมิ น ความรู้ภ าษาจีน HSK ระดั บ 4 ในกรณี ที่นิ สิต สอบไม่ผ่าน HSK ระดับ 4
ก่อนจะเข้าเรียนในกลุ่มวิชาชีพฯ จะมีการจัดสอนเพิ่มเติมเพื่อให้นิสิตสอบผ่านตามเกณฑ์ท่กี าหนด
3. นิสิตที่จะต้องผ่าน HSK ระดับ 5 ก่อนขึ้นวิชาฝึกงานทางคลินิกในชั้นปีที่ 5
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จานวน
001101
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

146200
242141
243101

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
ชีววิทยา 1
Biology I

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

125 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
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328311
328410
328411
328412
328414
328511
341334
361203
361351
363218
365212
366213
367202

328210

แพทย์แผนจีนกับระบบสุขภาพไทย
Chinese Medicine and Health System in Thailand
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
บทนาเวชศาสตร์คลินิก
Introduction to Clinical Medicine
กฎหมาย จรรยาบรรณ และจิตวิทยาทางการแพทย์
Laws and Ethics
อายุรกรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
Internal Medicine
สัมมนา
Seminar
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
Basic Pharmacology
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
วิทยาภูมิคุ้มกัน
Immunology
กายวิภาคศาสตร์พนื้ ฐาน
Basic Anatomy
ชีวเคมีพนื้ ฐาน
Basic Biochemistry
พยาธิวิทยา
Pathology
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology
2.2 กลุ่มวิชาชีพ* จานวน
ภาษาจีนสาหรับการแพทย์แผนจีน
Chinese Language for Traditional Chinese Medicine

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

75 หน่วยกิต
3(2-2-5)
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328220
328310
328320
328321
328322
328413
328420
328421
328422
328423
328424
328425
328426
328510
328512

พื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน
Fundamental of Traditional Chinese Medicine
ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก
Clinical Medicine Chinese Language
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนจีน**
Diagnosis of Traditional Chinese Medicine
เภสัชวิทยาจีน 1**
Chinese Pharmacology I
เภสัชวิทยาจีน 2**
Chinese Pharmacology II
การอ่านบทคัดสรรหวงตีเ้ น่ยจิง**
Selected Reaging of HuangDiNeiJing
ตารับยาจีน 1**
Chinese Medicine Formulary I
ตารับยาจีน 2**
Chinese Medicine Formulary II
ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษาการแพทย์แผนจีน
Classical Chinese for Traditional Chinese Medicine study
ฝังเข็มและการรมยา 1**
Acupuncture and Moxibustion I
ฝังเข็มและการรมยา 2**
Acupuncture and Moxibustion II
อายุรกรรมแพทย์จีน 1**
Chinese Internal Medicine I
อายุรกรรมแพทย์จีน 2**
Chinese Internal Medicine II
ทฤษฎีเวินปิ้ง**
Wenbing Theory
การอ่านบทคัดสรรซางหานลุ่น**
Selected Reaging of ShangHanLun

4(3-3-8)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-4-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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328513
328514

328520
328521
328522
328523
328524
328525
328526

328527

การอ่านบทคัดสรรจินคุย่ เย่าเลว่**
Selected Reaging of JinKuiYaoLue
ทฤษฎีการแพทย์แผนจีนในสานักต่างๆ**
Theories of Various Schools and Academic Ideology
History
ฝังเข็มและการรมยา 3**
Acupuncture and Moxibustion III
ทุยหนา 1**
Tuina I
ทุยหนา 2**
Tuina II
กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน**
Pediatric of Traditional Chinese Medicine
โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน**
Osteopathy of Traditional Chinese Medicine
อายุรกรรมภายนอกทางการแพทย์แผนจีน**
External Medicine of Traditional Chinese Medicine
สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน**
Gynecology Obstetrician of Traditional Chinese
Medicine
จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยาทางการแพทย์แผนจีน**
Ophthalmology and Otolaryngology of Traditional
Chinese Medicine

2.3 ฝึกเวชปฏิบัติ จานวน
328630
ฝึกงานทางคลินิก 1***
Clinical Work Practice I
328631
ฝึกงานทางคลินิก 2***
Clinical Work Practice II
หมายเหตุ * ระยะเวลาฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

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

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

2(2-0-4)

30 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

จานวน

6 หน่วยกิต
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นิ สิ ตสามารถเลื อกเรี ย นรายวิ ช าที่ เปิ ดสอนในมหาวิ ท ยาลั ยพะเยา หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

142211
142212
142315

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต*
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
Chinese for Communication III
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
Chinese for Communication IV
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
Chinese for Communication V

จานวน

9 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หมายเหตุ
* กรณีที่นิสิตมีผลการประเมินระดับความรู้ภาษาจีนกลาง ตั้งแต่ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป นิสิตไม่ต้อง
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
** ก่อ นเข้ าศึ ก ษาในกลุ่ มวิช าชีพเฉพาะสาขาการแพทย์ แ ผนจีน ในชั้น ปี ที่ 2 นิ สิต ต้ องมี ผลสอบ
การประเมินความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 4 ในกรณีที่นิสิตสอบไม่ผ่าน HSK ระดับ 4 ก่อนจะเข้าเรียน
ในกลุ่มวิชาชีพจะมีการจัดสอนเพิ่มเติมเพื่อให้นิสิตสอบผ่านตามเกณฑ์ท่กี าหนด
*** นิสิตที่จะต้องผ่าน HSK ระดับ 5 ก่อนขึ้นวิชาฝึกงานทางคลินิกในชั้นปีที่ 5
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชัน้ ปีปรับพื้นฐาน
142111

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
142112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
142121 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking Development I
142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking Development II
142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Reading and Writing Development II
142232 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese Reading and Writing Development II
142301 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Arts and Culture
142341 ไวยากรณ์จีน 1
3(2-2-5)
Chinese Grammar I
142342 ไวยากรณ์จีน 2
3(3-0-6)
Chinese Grammar I
142429 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
3(2-2-5)
Chinese for Standard Tests
รวม
30 หน่วยกิต
หมายเหตุ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยในความร่วมมือที่ประเทศจีน
กรณี ที่นิสิต มีผลการประเมินระดับความรู้ภาษาจีนกลาง ตั้งแต่ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป นิสิต
ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001101
001102
003201
004101
142213
243101
328210
363218

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
Arts of Living
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
Chinese for Communication III
ชีววิทยา 1
Biology I
ภาษาจีนสาหรับการแพทย์แผนจีน
Chinese Language for Traditional Chinese Medicine
กายวิภาคศาสตร์พนื้ ฐาน
Basic Anatomy
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
(รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
22(3) หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
001103
002201
003202
142214
242141
328220
367202

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
Chinese for Communication IV
เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
พืน้ ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน
Fundamental of Traditional Chinese Medicine
สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
(รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3 (2-3-6)
20(3) หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
004201
142315
146200
328320
361203
365212

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
บุคลิกภาพและการแสดงออกทางสังคม
Socialized Personality
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
Chinese for Communication V
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนจีน
Diagnosis of Traditional Chinese Medicine
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
ชีวเคมีพนื้ ฐาน
Basic Biochemistry

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

รวม

19(3) หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
002202
328310
328311
328321
328322
361351
366213

สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก
Clinical Medicine Chinese Language
แพทย์แผนจีนกับระบบสุขภาพไทย
Chinese Medicine and Health System in Thailand
เภสัชวิทยาจีน 1
Chinese Pharmacology I
เภสัชวิทยาจีน 2
Chinese Pharmacology II
วิทยาภูมิคุ้มกัน
Immunology
พยาธิวิทยา
Pathology

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

รวม

21 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
328410
328411
328412
328420
328421
328422
341334

ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
บทนาเวชศาสตร์คลินิก
Introduction to Clinical Medicine
กฎหมาย จรรยาบรรณและจิตวิทยาทางการแพทย์
Laws Ethics and Medical Psychology
ตารับยาจีน 1
Chinese Medicine Formulary I
ตารับยาจีน 2
Chinese Medicine Formulary II
ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษาการแพทย์แผนจีน
Classical Chinese for Traditional Chinese Medicine study
เภสัชวิทยาเบื้องต้น
Basic Pharmacology
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
20 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
328413
328414
328423
328424
328425
328426

การอ่านบทคัดสรรหวงตีเ้ น่ยจิง
Selected Reaging of HuangDiNeiJing
อายุรกรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
Internal Medicine
ฝังเข็มและการรมยา 1
Acupuncture and Moxibustion I
ฝังเข็มและการรมยา 2
Acupuncture and Moxibustion II
อายุรกรรมแพทย์จีน 1
Chinese Internal Medicine I
อายุรกรรมแพทย์จีน 2
Chinese Internal Medicine II
รวม

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
19 หน่วยกิต

31

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
328510
328520
328521
328522
328523
328524
328525

ทฤษฎีเวินปิ้ง
Wenbing Theory
ฝังเข็มและการรมยา 3
Acupuncture and Moxibustion III
ทุยหนา 1
Tuina I
ทุยหนา 2
Tuina II
กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน
Pediatric of Traditional Chinese Medicine
โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน
Osteopathy of Traditional Chinese Medicine
อายุรกรรมภายนอกทางการแพทย์แผนจีน
External Medicine of Traditional Chinese Medicine
รวม

2(2-0-4)
3(2-4-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
328511
328512
328513
328514
328526
328527

xxxxxx
xxxxxx

สัมมนา
Seminar
การอ่านบทคัดสรรซางหานลุ่น
Selected Reaging of ShangHanLun
การอ่านบทคัดสรรจินคุย่ เย่าเลว่
Selected Reaging of JinKuiYaoLue
ทฤษฎีการแพทย์แผนจีนในสานักต่างๆ
Theories of Various Schools and Academic Ideology History
สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน
Gynecology Obstetrician of Traditional Chinese Medicine
จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยาทางการแพทย์แผนจีน
Ophthalmology and Otolaryngology of Traditional Chinese
Medicine
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

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

3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 5
328630

ฝึกงานทางคลินิก 1
15 หน่วยกิต
Clinical Work Practice I
328631 ฝึกงานทางคลินิก 2
15 หน่วยกิต
Clinical Work Practice II
รวม
30 หน่วยกิต
หมายเหตุ ระยะเวลาฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง จัดการศึกษาตลอดทั้งปี
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101

การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่ อ สารด้วยคา วลี การแต่ ง ประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจั บ
ใจความสาคัญจากการฟังและการอ่าน 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
คาศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน
การพัฒนาการใช้ภาษาอัง กฤษในชีวิต ประจาวัน ได้ แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับ
และการปฏิเสธการเชิญ ชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดิน ทาง การสนทนาใน
ร้านอาหาร การเลือกซือ้ สินค้า 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 คาศัพท์และไวยากรณ์ในการสื่อสาร
ตามสถานการณ์ ต่ า งๆ ในบริ บ ทสากล ได้ แ ก่ การวางแผนการเดิ น ทาง การจองโรงแรม
ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศ
ของสนามบิ น การสื่ อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมื อง ศุ ล กากร การเข้าพั ก ในโรงแรม การอธิบ าย
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ การสนทนาในงานเลีย้ งและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
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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 าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ข่ า วสารและสื่ อ ในชี วิ ต ประจ าวั น หลั ก การ
ใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่าน
และถ่ ายทอดข่ าว การอ่ านกราฟและตาราง การตี ค วามและการน าเสนอข้ อมู ล ที่ เป็ น ประโยชน์
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
สิท ธิ บทบาทและหน้าที่ ของพลเมื องในสั งคมทุ ก ระดับ จิต อาสา ส านึ ก สาธารณะ
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
มนุ ษ ย์ กั บ สั ง คม สั ง คมพหุ วัฒ นธรรม การจั ด การอคติ แ ละความรุน แรงในสั ง คม
พหุ วั ฒ นธรรม กระแสการเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมและวั ฒ นธรรมโลก อาเซี ยน 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
ความรู้พ้ืนฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แ วร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของ
เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานัก งานอัตโนมัติ และโปรแกรม
ประยุก ต์เพื่อการผลิต สื่อผสม การสืบค้น คัด กรอง และเลื อกสรรข้อมูล เพื่ อน ามาใช้ในการทางาน
และชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจ ริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย
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
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่ง แวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจั ยที่มีผลต่อ
สุ ข ภาพ การวิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการรั บ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ
ในชี วิ ต ประจ าวั น ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่า งอารมณ์ กั บ สุ ข ภาพ นั น ทนาการและการออกก าลั ง กาย
โรคระบาด โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ อุ บั ติเหตุ ท างจราจร การรับ มื อ กั บ อุบั ติ ภั ย ภั ย ธรรมชาติ
การวางแผนและการจั ด การน้ าในชีวิต ประจ าวัน การจั ด การและแปรรูป ขยะและการใช้ พ ลัง งาน
อย่างประหยัด
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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ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบัน ดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนิน ชีวิต การเห็ น
คุณ ค่ าในตนเองและผู้อื่ น หลัก เศรษฐกิ จ พอเพี ยง การด าเนิ น ชีวิต ด้วยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 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
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย
วาจา ใจ มารยาท วั ฒ นธรรมไทย ทั ก ษะการพู ด ในที่ ชุ ม ชน คุ ณ ลั ก ษณ ะที่ พึ ง ประสงค์ ต าม
อั ต ลั ก ษณ์ ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา การอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คม การปรั บ ตั ว ในบริ บ ทสั ง คมไทย
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

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Communication I
ทัก ษะพื้ นฐาน 4 ทัก ษะของภาษาจีน ฟั ง พู ด อ่ าน และเขียน การออกเสียงภาษาจี น
ตามระบบสัทอักษรภาษาจีน หรือพินอิน ทักษะการเขียนตัวอักษรจีนอย่างถูกต้องตามระบบการเขียนอักษร
จีนแบบบรรจง ศัพท์พนื้ ฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวและคาศัพท์ท่ใี ช้ในชีวิตประจาวัน 300 คา 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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ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Communication II
คาศัพท์ในชีวิตประจาวัน 400 คา การออกเสียงในระดับคาหลายพยางค์ วลี และระดับ
ประโยค ไวยากรณ์จีนพื้นฐานระดับประโยค โครงสร้างประโยคแบบต่างๆ ประโยคที่ใช้กริยาช่วย ประโยค
ภาคแสดงเป็นกริยาวลี ประโยคภาคแสดงเป็นคุณศัพท์วลี ประโยคภาคแสดงเป็นนามวลี โครงสร้างประโยค
คาถามแบบต่างๆ การใช้คาบอกต าแหน่ ง การบอกเวลา วัน เดือนปี การใช้ก ริยาช่วยต่ างๆ หน่วยค า
ไวยากรณ์ที่แสดงความสมบรูณ์ของการกระทา การเขียนอักษรจีน
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
การฟั ง และการพู ด บทสนทนาภาษาจี น ในชีวิ ตประจ าวั นอย่ างง่ ายๆ การออกเสี ยง
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
การฟังและพูดบทสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจาวัน ในระดับกลาง และสูง การใช้ถ้อยคา
ที่ถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆ
Listening and speaking of Chinese daily life dialogues in intermediate and advanced
levels, using proper words in different situations
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ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
การใช้คาศัพท์เพื่อการสื่อสาร (HSKระดับ 3-4) การใช้คาศัพท์ภาษาจีนสร้างคาศัพท์
เพิ่ ม เติ ม โครงสร้ า งไวยากรณ์ ขั้ น ต้ น การเพิ่ ม ความสามารถทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย น
การใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจาวัน การใช้ภาษาจีนบรรยายข้อมูลต่างๆ และการพูดสื่อสารระดับ
ข้อความ
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

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
Chinese for Communication IV
การใช้ ค าศั พ ท์ เพื่ อ การสื่ อ สาร (HSK ระดั บ 4) ประโยคภาษาจี น ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น
ความเรียงขนาดสั้นๆ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ด้านวัฒนธรรมจีนโดยผ่านภาษาจีนที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมนั้นๆ ความเข้าใจเบื้องต้นในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมจีนกับไทย
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
ทั ก ษะการอ่ า นและการเขี ย นภาษาจี น ขนาดสั้ น ที่ ใช้ในชีวิ ต ประจ าวัน ทั่ วไป บั น ทึ ก
ประจาวัน นิทาน จดหมาย แนะนาตนเอง 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
ทั ก ษะการอ่ านและการเขี ย นบทความภาษาจี น ขนาดยาวขึ้ น ความเรี ยงบรรยาย
ความเรียงอธิบาย บทความวิจ ารณ์ 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 หน่วยคาและวลี ในด้านต่างๆ ชนิด ความหมาย โครงสร้าง
หน้าที่และการใช้
Chinese basic grammar, morpheme and phrases, part of speech, meaning, wordformation 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

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
3(2-2-5)
Chinese for Communication V
การใช้คาศัพท์เพื่อการสื่อสาร (HSKระดับ 4-5) ประโยคภาษาจีนระดับกลาง ไวยากรณ์
ภาษาจีนระดับกลาง ข้อมูลทางภาษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในสังคม
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
การวิเคราะห์ชนิดของคา ส่วนประกอบโครงสร้างของประโยค ทั้งประโยคความเดียว
ประโยคความซ้ อ น และรู ป แบบประโยคจ าเพาะ การเขี ย นประโยคที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก ภาษาจี น
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

ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
3(2-2-5)
Chinese for Standard Tests
ระบบการสอบวั ด ระดั บ ภาษาจี น ศั พ ท์ ส านวน และโครงสร้า งประโยคภาษาจี น
ทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียน เพื่อการทดสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาจีน
Introduction to Chinese Proficiency Test, Chinese vocabulary, expressions and
sentence structures; listening, reading and writing skills for Chinese standardized tests
146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอั ง กฤษในบริ บ ทที่ เฉพาะเจาะจงโดยใช้ ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น
โดยเพิ่ ม หั วข้ อและประเด็น การพู ด และการเขีย นที่ มีค วามเกี่ ยวข้อ งกั บ ศาสตร์ ที่ นิสิ ต ก าลั ง ศึ ก ษา
ให้มีความสอดคล้องกับคาศัพท์
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
ความแตกต่างระหว่างสารประกอบอิน ทรีย์แ ละอนิน ทรีย์ การจาแนกสารประกอบ
อินทรีย์ต ามหมู่ฟังก์ชัน ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาทางเคมีอิน ทรีย์ การเรียกชื่อ 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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ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิตเซลล์และ
เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและ
สัตว์ 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

ภาษาจีนสาหรับการแพทย์แผนจีน
3(2-2-5)
Chinese Language for Traditional Chinese Medicine
การฟัง คาศั พท์ การพูด คาศั พท์ การอ่านคาศั พท์ การเขียนคาศั พท์ แ ละรูปประโยค
ภาษาจีนในสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนจีน ประวัติการแพทย์แผนจีน แพทย์จีนที่มีชื่อเสียง
แพทย์จีนพืน้ บ้าน 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

พื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน
4(3-3-8)
Fundamental of Traditional Chinese Medicine
แนวคิดและทฤษฏีพ้ืนฐานของศาสตร์การแพทย์แผนจีน ทฤษฎีหยิน หยาง คุณ สมบัติ
และความสัม พัน ธ์ของธาตุ ห ยิน และหยาง ทฤษฎี ปัญ จธาตุ คุณ สมบั ติของธาตุทั้ ง 5 ในธรรมชาติ
คือ ไม้ ไฟ ดิ น ทอง น้ า และทฤษฎี อ วัย วะใน (จั้ ง ฝู่ ) อวัย วะในร่า งกายตามแนวคิ ด ของแพทย์ จี น
ซึ่งแบ่งออกเป็น อวัยวะตัน อวัยวะกลวง และอวัยวะพิเศษ หน้าที่และความสัมพันธ์ ของสารจาเป็น จิง
ชี่ เลือด และสารน้า จินเย่ ในร่างกาย สาเหตุการเกิดโรค กลไกการดาเนินโรค หลักการป้องกันและ
รักษาตามแนวคิดของแพทย์จีน
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

ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก
3(2-2-5)
Clinical Medicine Chinese Language
ค าศั พ ท์ แ ละรูป ประโยคภาษาจี น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เวชศาสตร์ค ลิ นิ ก ทั้ ง แผนจี น และ
แผนปัจจุบัน ประวัติและความสาคัญของเวชศาสตร์คลินิก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานพยาบาล ขัน้ ตอน
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
ประวั ติ ค วามเป็ น มาการแพทย์ แ ผนจี น ในประเทศไทย งานบริ ก ารแพทย์ แ ผนจี น
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

การตรวจวินจิ ฉัยทางการแพทย์แผนจีน
4(3-3-8)
Diagnosis of Traditional Chinese Medicine
การตรวจวินิจฉัยโดยการมอง การดม การฟัง การถาม และการสัมผัส วิธีวิเคราะห์
กลุ่ ม อาการ การวิ เคราะห์ ก ลุ่ ม อาการ 8 หมวด การวิเคราะห์ ก ลุ่ ม อาการจากลั ก ษณะของโรค
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
ทฤษฎี เภสั ช วิ ท ยาจี น คุ ณ สมบั ติ สรรพคุ ณ ข้ อ บ่ ง ใช้ ข อง กลุ่ ม ยาสมุ น ไพรรัก ษา
กลุ่ มอาการภายนอก ยาขับ ความร้อ น ยาระบาย ยาขั บความชื้น และลม ยาห้ ามเลือ ด ยากระตุ้ น
การไหลเวียนของเลือด สลายเลือดคั่ง ยาช่วยย่อย
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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 dampnessexpelling drug
328322

เภสัชวิทยาจีน 2
3(2-3-6)
Chinese Pharmacology II
คุณ ลั ก ษณะ สรรพคุ ณ ข้อ บ่ ง ใช้ ของกลุ่ มยาปรับ การไหลเวียนชี่ ยาช่ วยนอนหลั บ
ยาสงบลมตับ ยาบารุง ยาขับเสมหะแก้ไอ ยาขับพยาธิ ยาสมาน ยาอุ่นภายใน
Characteristics, properties, indications of restorative drug, tranquilizers, Qi-regulating
drug, liver-calming, endogenous, wind-stopping drug, phlegm-eliminating, asthma and coughrelieving drug, interior-warming drug, anthelmintic drug, astringent drug
328410

ระเบียบวิธวี ิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลักการทาวิจัยทางการแพทย์แผนจีน การก าหนดปัญหา การตั้ง วัตถุประสงค์และ
สมมติฐ าน การก าหนดตัวแปร กรอบแนวคิด การเขียนโครงการ การสร้างและทดสอบเครื่องมื อ
ในการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเลือกใช้สถิติสาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูล
การนาเสนอข้อมูล รายงานการวิจัย และการประเมินโครงการวิจัย
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

บทนาเวชศาสตร์คลินิก
3(2-2-5)
Introduction to Clinical Medicine
การซักประวัติ การตรวจร่างกาย ลักษณะคลินิกปกติและผิดปกติ อาการและอาการ
แสดงของโรคในระบบต่างๆ การวินิจฉัยแยกโรคหรือภาวะผิดปกติที่พบบ่อยทางศัลยศาสตร์ การฝึก
ปฏิบัติในการตรวจร่างกาย การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 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 จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักกฎหมายวิชาชีพ กฎหมายและ
ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง แนวทางการน าไปใช้ในวิชาชีพ และการประยุก ต์หลัก การจิต วิทยา
เข้าไปในเวชปฏิบัติ เป็น การผสมผสานการบาบั ด เพื่ อจั ด การความเจ็ บ ป่วยทางจิ ต ภาวะผิด ปกติ
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
แนวคิ ด พื้ น ฐานของทฤษฎี อ งค์ ป ระกอบหยิ น หยางและทฤษฎี ปั ญ จธาตุ ทั้ ง 5
ในธรรมชาติ ตามหวงตี้เน่ย จิ งและทฤษฎี จิง ชี่ รวมถึง มุม มองที่เป็ น รูปธรรมของชีวิต รูป แบบของ
จิ ต วิ ญ ญาณ มุ ม มองแบบองค์ ร วม มุ ม มองโรคและการรั ก ษาสุ ข ภาพตามหลั ก พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ
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 เพื่อวินิจฉัยและรัก ษาความเจ็ บป่วยหลากหลาย
และโรคเรือ้ รัง ได้แก่ หทัยวิทยา วิทยารูมาติก ปอดวิทยา ไตวิทยา เวชศาสตร์การกีฬา เวชศาสตร์วัยรุ่น
ภู มิ แ พ้ แ ละภู มิ คุ้ ม กั น วิ ท ยา วิ ท ยาทางเดิ น อาหาร โรคติ ด เชื้ อ เวชศาสตร์ ผู้ สู ง อายุ มะเร็ ง วิ ท ยา
โลหิตวิทยา และวิทยาต่อมไร้ทอ่
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

ตารับยาจีน 1
3(2-3-6)
Chinese Medicine Formulary I
องค์ประกอบของการตั้งต ารับยา กฎเกณฑ์การตั้งต ารับยา ส่วนประกอบ สรรพคุณ
ข้อบ่งใช้ของตารับยาแก้กลุ่มอาการภายนอก ตารับยาขับความร้อน ตารับยาอุ่นภายใน ตารับยาปรับ
การไหลเวียนของชี่ ตารับยากระตุ้นการไหลเวียนของเลือด สลายเลือดคั่ง ตารับยาบารุง
Compositions of prescription, rules of prescription, ingredients, properties,
prescriptions of exterior syndrome-relieving prescriptions, heat-clearing prescriptions, interiorwarming prescriptions, Qi-regulating prescriptions, blood-regulating prescriptions, tonic prescriptions
328421

ตารับยาจีน 2
3(2-3-6)
Chinese Medicine Formulary II
ส่ ว นประกอบ สรรพคุ ณ ข้ อ บ่ ง ใช้ ข องต ารั บ ยาแก้ ไอขั บ เสมหะ ต ารั บ ยาระบาย
ตารับยาสมาน ตารับยาช่วยนอนหลับ ตารับยาขับลม ตารับยารักษาความแห้ง ตารับยาช่วยย่อย
Compositions, prescribing rules, ingredients, properties and indications of phlegmeliminating prescriptions, purgative prescriptions, wind syndrome-treating prescriptions, dry syndrometreating prescriptions, digestion-stimulating prescriptions
328422

ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษาการแพทย์แผนจีน
3(2-2-5)
Classical Chinese for Traditional Chinese Medicine study
ประวัติ วิวัฒนาการการกาเนิดภาษาจีนโบราณ 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
เส้นลมปราณและจุด ฝัง เข็ม ในระบบเส้น ลมปราณ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้แ ละความลึก
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
คานิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลัก การรักษา 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
คานิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลัก การรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์
กลุ่ม อาการทางม้ามและกระเพาะอาหาร กลุ่ มอาการทางไต กลุ่ มอาการทางชี่ เลือ ดและสารน้ 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
ลักษณะและขอบเขตของโรคตามทฤษฎีเวินปิ้ง สาเหตุของโรค การเกิดและการดาเนิน
ไปของโรค ความแตกต่างที่ส าคัญ ระหว่างชนิด ของโรคที่เกิด จากความร้อนอบอุ่นและความร้อนชื้น
กับลักษณะของกลุ่มอาการหลักนั้นๆ ความแตกต่างของกลุ่มอาการของโรคและการรักษา กระบวนการ
ตามทฤษฎี ชี่ เลือด สารจาเป็นสารน้า และการวิเคราะห์โดยหลักซานเจียว จุดวิภาษการเกิดโรคและ
เข้าใจความแตกต่างและการเชื่อมต่อระหว่าง ทฤษฎีชี่ เลือด สารจ าเป็น สารน้า และการวิเคราะห์
โดยหลักซานเจียว ทฤษฎีความแตกต่างของกลุ่มอาการของโรค การวินิจฉัยและความสาคัญทางคลินิก
ของโรคและการควบคุมการรักษาโรคตามหลักทฤษฎีเวินปิ้ง ข้อบ่งชีข้ องโรคและการใช้ยา
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
การสื บ ค้ น การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ การเขี ย นรายงาน 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 ความหมายพื้นฐานของลิ่วจิงและทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ลิ่วจิงอย่างเป็นระบบ
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการแยกกลุ่มอาการของโรค การรักษากลุ่มอาการของโรค (แบบปากัง) และ
การแยกกลุ่มอาการของโรคตามอวัยวะต่างๆ ทั้งอวัยวะกลวงและอวัยวะตัน การแยกกลุ่มอาการของ
เส้นจิงลั่ว การแยกกลุ่มอาการตามชี่ เลือด สารน้าจิน เย่ว สาเหตุ โรค การเกิดโรค การรั ก ษา 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 การรวมกัน ของความแตกต่าง
ของโรคและความแตกต่างของโรคในการวินิจฉัยและรักษาโรคอื่นๆ วิธีวิภาษวิธีรวม ความแตกต่าง
ของอวัยวะภายในและแปดกลุ่มอาการของโรค (ปากัง) เรียนรู้หลักการของการป้องกันและการรักษา
สาเหตุการเกิดโรคการวินจิ ฉัยและการรักษา ส่วนประกอบยาในตารับยาจีน ประสิทธิภาพของการรักษา
หลักในการใช้ยา และวิธีการต้มยาเป็นต้น
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

ทฤษฎีการแพทย์แผนจีนในสานักต่างๆ
2(2-0-4)
Theories of Various Schoola and Academic Ideology History
การกาเนิดและการพัฒนาทฤษฎีทางการแพทย์แผนจีนในแต่ละช่วงยุคสมัยต่างๆของจีน
หลักทฤษฎีการแพทย์แผนจีน การวินิจฉัยโรค หลักการการเกิดโรค การรักษาโรคด้วยต ารับยา และ
ประสบการณ์การรักษาโรคของแพทย์จีนในสานักต่างๆ ที่สาคัญ
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 ปวดประจาเดือน ปวดเอว เป็นต้น การเลือกจุดให้เหมาะสมจากการวิเคราะห์กลุ่มอาการ
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 ข้อห้ามและข้อพึงระวังในการนวดทุยหนา
Positions and massage techniques of Tuina, contraindications and precautions of Tuina

328522

ทุยหนา 2
3(2-2-5)
Tuina II
นวดทุย หนารัก ษาโรคที่ พบบ่อย เช่น ปวดเอว ข้อหั วไหล่อั ก เสบ ปวดประจ าเดือ น
ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ วิธีและตาแหน่งการนวดให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์กลุ่มอาการ
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
คานิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์
กลุ่ ม อาการ ของไข้ ห วั ด ปอดอั ก เสบ ไอ หื ด หอบ เบื่ อ อาหาร ตานขโมย ลมชั ก หั ด อี สุ ก อี ใ ส
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
คานิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์
กลุ่มอาการของอาการกระดูกหัก ข้อหลุด 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
คานิยาม 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

สูตนิ รีเวชทางการแพทย์แผนจีน
3(3-3-8)
Gynecology Obstetrician of Traditional Chinese Medicine
คานิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์
กลุ่มอาการเกี่ยวกับความผิดปกติของประจาเดือน ตกขาว อาการเมื่อมีครรภ์ และหลังคลอด ถุงน้า
เนือ้ งอกที่มดลูก
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 คานิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการรักษา และการรักษาด้วย
การวิเคราะห์ ก ลุ่มอาการทางโรคตา เช่น ตาแดง ต้อกระจก ต้อหิน ตาบอดสี จอประสาทตาเสื่อม
คานิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์ กลุ่มอาการของ
โรคหูอักเสบ หูอื้อ หูหนวก แมลงเข้าหู คออักเสบ ไซนัส ภูมิแพ้ 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 หน่วยกิต
Clinical Work Practice I
การตรวจรักษาผู้ป่วยโดยหลักการแพทย์แผนจีนภายใต้ก ารดูแลของแพทย์ ในแผนก
อายุรเวท กุมารเวช นรีเวชโดยการจ่ายยาสมุน ไพรจีน ฝังเข็ม นวดทุยหนารักษาโรค จั ดสมุนไพรจีน
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 หน่วยกิต
Clinical Work Practice II
การตรวจรักษาผู้ป่วยโดยหลักการแพทย์แผนจีนภายใต้ก ารดูแลของแพทย์ 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 ลัก ษณะและวิธีก ารให้ยา การคานวณขนาด
ของยา และกฎหมายยา เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาในระบบต่ างๆ ที่มีความผิดปกติ
กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อควรระวังและปฏิกิริยาระหว่างยา
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

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Microbiology and Parasitology
ชนิ ด รู ปร่ าง ลั กษณะของจุ ลิ น ทรี ย์ และปรสิ ต ที่ มี ผลต่ อสุ ขภาพอนามั ย การเกิ ด โรค
ระบาดวิทยา การป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์แ ละปรสิต
การติดเชือ้ และกลไกการต้านทานต่อการติดเชือ้

53

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
เซลล์และเนือ้ เยื่อของระบบภูมิคุ้มกัน แอนติเจน แอนติบอดี ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน
แอนติบอดี การตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบปกติและไม่ปกติ การวินิจฉัยและการประยุกต์ใช้
Cells and tissues of immune system, antigen, antibody, antigen-antibody reaction,
normal and abnormal immune responses, diagnosis and applications
363218

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
บทน าสู่ก ายวิภาคศาสตร์พ้ื น ฐานและเซลล์วิทยา เนื้อเยื่อบุผิวและเนื้อเยื่อเกี่ ยวพั น
ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึก
และอวัยวะรับความรู้สึก พิเศษ ระบบหั วใจและหลอดเลือด ระบบน้าเหลืองและเลือดระบบหายใจ
ระบบย่อยอาหาร 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

ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
หลั ก การของชี ว เคมี ชนิ ด โครงสร้ า งและคุ ณ สมบั ติ ข องสารชี ว โมเลกุ ล ได้ แ ก่
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณ สมบัติแ ละการทางานของเอนไซม์ การถ่ายทอด
ข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์
ความสัมพัน ธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม ชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ ชีวเคมีของเลือดและปัส สาวะ
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 และเนื้อเยื่อรวมทั้ง อวัยวะต่างๆ ภายหลังได้รับอันตราย
และเกิ ด โรคโดยทั่ ว ไป ผลการเปลี่ ย นแปลงหรื อ พยาธิ ส ภาพที่ มี ต่ อ การท างานของอวั ย วะนั้ น ๆ
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
บทบาทหน้ าที่ แ ละกลไกการท างานทั่ วไปของร่างกายมนุ ษ ย์ ในระบบต่ างๆ ได้ แ ก่
สรี ร วิ ท ยาของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ า มเนื้ อ ระบบหั วใจและหลอดเลื อ ด ระบบหายใจ
ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิ
ของร่างกาย และการท างานร่วมกัน ของระบบเหล่านี้ในการควบคุ มและรัก ษาสมดุ ล ของร่างกาย
ให้อยูใ่ นภาวะปกติ
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. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
สาขาวิชา
2. เลขในลาดับที่ 4 หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
2.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีปรับพื้นฐาน
2.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
2.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
2.5 เลข 5 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
2.6 เลข 6 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 5
3. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง
หมวดหมูใ่ นสาขาวิชา
3.1 เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3.2 เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาชีพ
3.3 เลข 3 หมายถึง ฝึกเวชปฏิบัติ
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง
อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

2

ชื่อ – สกุล
นางสาววรางคณา กล้าจริง*

นางสาวจุฬาภัค ศรศักดานุภาพ*

เลขใบประกอบ เลขบัตรประจาตัว
โรคศิลปะ
ประชาชน
พจ.386

พจ.848

11007004XXXXX

15299005XXXXX

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ทาง
สาขาวิชา
(ระดับอุดมศึกษา)
วิชาการ
อาจารย์
D.CM.
Clinical Foundation of
Chinese Medicine
M.CM.
Clinical Discipline of
Chinese and Western
Integrative Medicine
วท.บ.
การแพทย์แผนจีน
อาจารย์

M.CM.
B.CM.

3

นางสาวปุณยภัสร์ ศิริฐีราธิตกิ ุล*

พจ.662

16001003XXXXX

อาจารย์

M.CM.

พจ.บ.

Internal of Chinese
Medicine
Chinese Medicine
Clinical Discipline of
Chinese and Western
Integrative Medicine
การแพทย์แผนจีน

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี

Guangzhou University of
Chinese Medicine, China
Guangxi Medical University,
China

2560

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
Guangzhou University of
TCM, China
Guangzhou University of
TCM, China
Guangxi Medical University,
China

2552

2556

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

2562
2559
2560

2556

56

57

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขใบประกอบ เลขบัตรประจาตัว
โรคศิลปะ
ประชาชน

4

นายพงศ์นเรศ แจ้งพรมมา*

พจ.702

14099005XXXXX

5

นายแสงชัย วงศ์มานะกูล*

พจ.631

26307000XXXXX

6

นางสาวปุณยวีร์ คาไทย

พจ.1012

15099011XXXXX

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ทาง
สาขาวิชา
(ระดับอุดมศึกษา)
วิชาการ
อาจารย์
M.CM.
Acupuncture
Moxibustion and
พจ.บ.
Massage
การแพทย์แผนจีน
อาจารย์
M.CM.
Traditional Chinese
Medicine Clinical
Foundation
B.CM.
Moxibustion and Tuina
อาจารย์
พจ.บ.
การแพทย์แผนจีน

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี

Nanjing University of Chinese 2559
Medicine, China
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
2556
เฉลิมพระเกียรติ
Beijing University, China
2559

Beijing University, China
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

2556
2559

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

57

58

3.2.2 อาจารย์พิเศษ

1

นายภัทระ แจ้งศิริเจริญ

-

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

2

นางสุภาวดี นวลมณี

-

อาจารย์

3

นางสาวโสรัจ นิโรธสมาบัติ

พจ.55

อาจารย์

4

นายบุญเกียรติ เบญจเลิศ

พจ.002

อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

เลขใบประกอบ
โรคศิลปะ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี

ศศ.ม.
น.บ.

รัฐศาสตร์
นิติศาสตร์

2545
2518

พบ.ม
วท.บ.
M.CM.
B.CM.

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
จิตวิทยา
อายุรกรรมภายนอก
การแพทย์แผนจีน

2537
2523
2551
2544

พจ.บ.

การแพทย์แผนจีน

2527
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ประสบการณ์ภาคสนามถือว่าเป็นประสบการณ์สาคัญสาหรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีน
บัณฑิต เนื่องจากการแพทย์แผนจีน เป็นแพทย์ทางเลือกเพื่ อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และสังคม ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตต้องปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณ ธรรม จริยธรรม ยึดมั่น ในจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งในความรู้
ในวิท ยาการสมัย ใหม่ แ ละความรู้ ภู มิ ปัญ ญาไทยและภู มิปั ญ ญาจีน มี ทัก ษะการคิ ด วิเคราะห์ แ ละ
แก้ปัญ หา ตลอดจนมีค วามสามารถในการท างานเป็ น ทีม ดัง นั้น การจั ด การเรียนรู้ประสบการณ์
ภาคสนามจึงสาคัญต่อการจัดการศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
จึงดาเนินการจัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามดังรายละเอียดดังนี้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต ดังนี้
4.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึก
4.1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.1.3 มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับงานพร้อมทั้งสามารถบูรณาการ
ความรู้ท่เี รียนมาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้
4.1.4 มีภาวะผู้นาและสามารถทางานเป็นทีม
4.1.5 สามารถรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ
4.1.6 ให้บริการวิชาการด้านการแพทย์แผนจีนแก่ผู้รับบริการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4.2 สถานที่ โรงพยาบาลในเครือ มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกวางซีและโรงพยาบาล
ในเครือมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกวางโจว
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
ชั้นปี ตารางสอนและจานวนชัว่ โมง
328630 ฝึกงานทางคลินิก 1
15 หน่วยกิต
5
ตลอดภาคการศึกษา
Clinical Work Practice I
ต่อเนื่องรายปี
328631 ฝึกงานทางคลินิก 2
15 หน่วยกิต
5
ไม่น้อยกว่า 1200 ชั่วโมง
Clinical Work Practice II
โดยจะเน้ น การฝึ ก อบรมภาคปฏิ บั ติ ข องการแพทย์ แ ผนจี น ทางคลิ นิ ก ภายใต้
การดูแ ลของอาจารย์ ภาควิช าคลินิ ก และฝ่ ายการสอนของทางโรงพยาบาลแพทย์แ ผนจี น กวางซี
ตามแผนการฝึกงานทางคลินิกโดยมีการฝึกทั้งในส่วนผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยในซึ่งหลักสูตรภาคบังคับ
ทั้งหมด 36 สัปดาห์ ดังต่อไปนี้
1. แผนกอายุรกรรมทางการแพทย์แผนจีน
12 สัปดาห์
2. แผนกฝังเข็มรมยา
8 สัปดาห์
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3. แผนกนวดทุยหนา
4 สัปดาห์
4. แผนกหอผู้ปว่ ยใน
3 สัปดาห์
5. แผนกสูตินรีเวช
3 สัปดาห์
6. แผนกกุมารเวช
3 สัปดาห์
7. แผนกศัลยกรรมกระดูก
3 สัปดาห์
แผนการฝึกงานทางคลินิกแบบเลือกเสรีทั้งหมด 4 สัป ดาห์ อย่างน้ อย 2 แผนก
ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

แผนกห้องยาจีน
แผนกการแพทย์ชนเผ่าจ้วง
แผนกจักษุวทิ ยา
แผนกโสตศอนาสิก
แผนกรังสีวิทยา (x-Ray, Ultrasound, MRI, CTscan)

2 สัปดาห์
2 สัปดาห์
2 สัปดาห์
2 สัปดาห์
2 สัปดาห์

5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตกาหนดให้นิสิตเรียนในรายวิชา 328410 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology จานวน 3 หน่วยกิตและรายวิชา 328511 สัมมนา Seminar จานวน 1 หน่วยกิต
โดยให้นิสิตทางานวิจัยและมีรายงานที่ต้องส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด หัวข้อของ
การวิจั ยนิสิต สามารถศึ ก ษาตามความสนใจและความถนัดโดยต้องเกี่ยวข้องกับการแพทย์แ ผนจีน
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย สามารถศึกษาวิจัยเพื่อหาความรู้ใหม่ และนาไปใช้
ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานวิจัยด้านการแพทย์แผนจีนได้
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น – ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
5.4 จานวนหน่วยกิต
4 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสิตจัดกลุ่มตามความสมัครใจ เลือกประเด็นที่สนใจ
5.5.2 จัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้องานวิจัย และการดาเนินการ
วิจัยให้เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่กาหนด
5.5.3 นิสิตเสนอหัวข้องานวิจัย เสนอโครงร่างงานวิจัย และความคืบหน้างานวิจัย
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5.3.4 จัดให้มีการนาเสนอผลงานวิจัย เผยแพร่ และจัดแสดงผลงาน
5.6 กระบวนการประเมิน
5.6.1 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
5.6.2 ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน
5.6.3 อาจารย์ท่ปี รึกษาประเมินความก้าวหน้าในการทาวิจัย
5.6.4 คณะกรรมการประเมินการนาเสนอผลงานวิจัย การเผยแพร่ และการจัดการแสดงผลงาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ: สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
มีทกั ษะการบริหารจัดการ และทางานเป็นหมู่
คณะ

(1)

(2)

(3)

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง: ถ่อมตน
และทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพและสังคม มีความซื่อสัตย์
สุจริต

(1)

(2)

(3)

(4)

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสติ
บูรณาการการพัฒนาบุคลิกภาพ ในรายวิชา
ที่เกีย่ วข้องและในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอด
ระยะเวลาการศึกษา
มีการบูรณาการระหว่างวิชาเรียนและการเข้า
ฝึกงานทางคลินกิ โดยนิสติ จะผ่านประสบการณ์
ทางคลินกิ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแพทย์
และผู้ปว่ ย และการเรียนการเข้าสังคม
การเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ มีการสอดแทรก
การแต่งกาย การเข้าสังคม การสื่อสาร การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ อาทิเช่น
รายวิชา 002201 พลเมืองใจอาสา เป็นต้น
จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้ปว่ ยเป็นฐาน
ต้องไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีอคติ ใช้อานาจหน้าที่เพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตน ให้ความสาคัญและปลูกฝังให้
นิสิตมีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้ร่วมวิชาชีพและ
ผู้ประกอบการวิชาชีพอื่น
มีการตรวจสอบและส่งเสริมให้นสิ ิตมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมในการดารงชีวิตอย่างต่อเนื่องตลอด
หลักสูตร
จัดให้มกี ารบรรยายเรื่องจรรยาบรรณและกฎหมาย
วิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องและทันกับสถานะการ
ปัจจุบัน
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3. ด้านภาวะผู้นา: มีความรับผิดชอบ มีวินัย
คิดเป็น ทาเป็น และสามารถแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม

(1) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเอก
ให้นิสติ ต้องทางานเป็นกลุ่มทัง้ ในบทบาทของผู้นา
และสมาชิกกลุ่ม
(2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจให้
นิสิตร่วมกิจกรรมและส่งเสริมการแสดงความ
คิดเห็นและแสดงออก
(3) กาหนดบรรทัดฐานในการเรียนรูใ้ นกลุ่ม ปลูกฝัง
การมีวินัย ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม
4. ด้านการคิดวิเคราะห์:สามารถคิดอย่างมี
(1) มอบหมายงานแบบกลุ่ม โดยให้หัวข้อกับนิสิตนาไป
วิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาเองได้
วิเคราะห์ และออกมาปภิปราย นิสิตจะสามารถ
แยกแยะข้อมูลและปัญหาต่างๆ ได้ และสามารถ
นาองค์ประกอบ หรือส่วนต่างๆ มาสังเคราะห์และ
นาไปใช้ได้จริง
(2) จัดโครงสร้างและเนือ้ หาสาระในการเรียนการสอน
และการทาวิจัยที่สง่ เสริมการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจในด้านแพทย์จนี ตลอดจนการไปประยุกต์ใช้
(3) ส่งเสริมให้นิสติ เกิดการศึกษาค้นคว้าเพื่อการวิจัย
อย่างเป็นระบบ รู้จกั การตั้งคาถาม มีการวางแผน
เพื่อให้สามารถได้ข้อสรุปที่เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถนาเสนอได้
5. การสื่อสาร: การใช้ภาษาสื่อสาร (ภาษาจีน) (1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูน้ อกห้องเรียน
รวมทั้งภาษาทางร่างกายได้อย่างถูกต้องและ
สอนทักษะสาระสนเทศ รู้เท่าทันสื่อ และรอบรู้
เหมาะสม
เทคโนโลยีใหม่ๆ
(2) จัดกิจกรรมการใช้ภาษาและเข้าใจถึงความหมาย
ร่วมกันในการติดต่อ สื่อสาร ถ่ายทอด ตลอดจน
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ความรูส้ ึก และ
อารมณ์ จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง
ไม่ว่าจะวิธใี ดวิธีหนึง่ เพื่อให้เกิดผลตอบสนอง
ทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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6. การร่วมมือ:สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม

7. ความคิดสร้างสรรค์:คิดนอกกรอบและ
ต่อยอดเป็น มีกระบวนการคิดที่เปิดกว้าง
เป็นตัวของตัวเอง

(1) จัดโครงการระหว่างสถาบัน ให้นิสติ ได้ทางาน
ร่วมกับผู้อื่น สามารถทางานเป็นทีม และปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ หรือการทางานเป็นทีม
ที่แตกต่างกันได้ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน สามารถ
ยอมรับความสามารถและความแตกต่างของ
ปัจเจก บุคคลควบคูไ่ ปกับมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความคิดจากหลักการทางทฤษฎี และ/หรือการฝึก
ปฎิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและต่อยอด
ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรม
ใหม่ๆ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวิต
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้ อาจารย์ผู้สอนทุก คนต้องสอดแทรกเรื่องคุณ ธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นเรื่องสิทธิผู้ป่วย
และศักดิ์ศรีคุณค่าของความเป็นมนุษย์
(2) ปลู ก ฝั ง จิ ต สาธารณะ และจิ ต บริ ก าร ด้ ว ยกิ จ กรรมการให้ บ ริ ก ารชุ ม ชน
ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
(3) ปลู ก ฝั ง ให้ นิ สิ ต มี ร ะเบี ย บวิ นั ย เน้ น การเข้ า ชั้ น เรี ย นให้ ต รงเวลาตลอดจน
การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี
(4) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็น
สมาชิก กลุ่ม เข้าใจวิธีทางานเป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็น และเปิด ใจกว้าง
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
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(5) สร้างจิตสานึกแก่นิสติ ในคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ โดยนิสิตต้องไม่กระทาการ
ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น
(6) จั ด กิ จ กรรมยกย่ อ ง เชิ ด ชูเกี ย รติ แก่ นิ สิ ต ที่ ท าดี ท าประโยชน์ แ ก่ ส่ วนรวม
เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.3 วิธกี ารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธีทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน ภายหลัง
สิ้น สุด การเรียนการสอนรายวิชา ทั้ง ในชั้ น เรียนและแหล่ งฝึก งาน โดยอาจเป็น การประเมิ น ตนเอง
ประเมินโดยผู้สอน เพื่อนนิสิต อาจารย์ประจาแหล่งฝึกงาน หรือผู้รับบริการ แล้วแต่กรณี ดังนี้
(1) ประเมินจากพฤติกรรมการเสียสละ และรู้จักการให้ ในกิจกรรมบริการวิชาการ
ต่างๆ ที่แทรกเสริมในรายวิชา เช่น กิจกรรมให้บริก ารตรวจสุขภาพชุมชนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(2) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(3) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(4) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตที่มีต่อเพื่อน อาจารย์ บุคลากร
สถาบันการศึกษา ผู้ปว่ ย หรือผู้รับบริการ
(5) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่สี าคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
(2) สามารถติด ตามความก้ าวหน้ าทางวิช าการ และมีค วามรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึ ก ษาเพื่ อให้ เล็ง เห็ น การเปลี่ ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ท่ศี ึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ออกแบบการสอนที่ช่วยให้นิสิตเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง ทั้งความรู้ท่เี ป็นหลักการทางทฤษฎีและแนวทางประยุกต์เพื่อการปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และเป็นไปตามลักษณะของรายวิ ชา ตลอดจนเนื้อหาสาระ
ของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ มีก ารเรียนรู้จ ากสถานการณ์จ ริงโดยการศึก ษาดูงาน ออกให้บริก าร
ทางวิชาการแก่สังคมในแหล่งชุมชน มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นอาจารย์พิเศษ
เฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือแหล่งฝึก
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2.2.3 วิธกี ารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
(3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทา
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาฝึกงานวิชาชีพ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มี ทั ก ษะการคิด อย่ างมี วิจ ารณญาณ คิ ด แบบองค์ ร วม คิ ด สร้า งสรรค์ แ ละ
คิดอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุก ต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือ
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสื บ ค้ น รวบรวม ศึ ก ษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็ น ปั ญ หาเพื่ อ ใช้
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ ป ระสบการณ์ ท างภาคปฏิ บั ติ ม าหาแนวทางใหม่ ในการแก้ ปั ญ หา ได้
อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
เน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา
รวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา โดยใช้วธิ ีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปราย
การท ากรณี ศึ ก ษา สถานก ารณ์ จ าลอง การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ การทดลอง
ในห้องปฏิบัติการ การจั ด โครงการหรือกิจ กรรมบริก ารทางวิชาการโดยให้นิสิต เป็น ผู้ให้คาปรึก ษา
ด้านสุขภาพแก่ประชาชน ฝึกตอบปัญหา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
2.3.3 วิธกี ารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ออกข้ อ สอบแบบกรณี ศึ ก ษาที่ ให้ นั ก ศึ ก ษาแก้ ปั ญ หา อธิ บ ายแนวคิ ด ของ
การแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ท่เี รียนมา
(2) ประเมินจากการนาเสนอรายงานและการตอบข้อซักถาม ในชั้นเรียน
(3) ประเมินจากการสอบปากเปล่า
(4) ประเมินจากการอภิปรายวิชาสัมมนา
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิด เห็ น พร้อมทั้ง แสดงจุ ด ยืน อย่างเหมาะสม
ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทางาน
เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทงั้ ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ก าหนดกิจ กรรมให้มีก ารทางานที่ต้ องประสานงานกับ ผู้อื่น ข้ามสาขา หรือ
ต้องค้นคว้าหาข้อมูล จากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือต้องแนะนาให้ความรู้
ด้านสุขภาพกับประชาชน
(2) จั ด กิจ กรรมการเรียนการสอนที่มีก ารทางานเป็น ที มเพื่อส่ งเสริมการแสดง
บทบาทของการเป็นผู้นาและผู้ตามหลากหลายสถานการณ์
2.4.3 วิธกี ารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติก รรมและการแสดงออกของนิสิตในการนาเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้น เรียน และสั ง เกตจากพฤติก รรมที่ แ สดงออกในการร่วมกิ จ กรรมต่างๆ โดยมี ความคาดหวัง
ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ แ ละวัฒ นธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นา
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยูใ่ นปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนาสถิติ
มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัด กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นิสิต ได้วิเคราะห์ก รณี ศึก ษา และ
สถานการณ์จาลอง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(2) จัด กิจ กรรมการเรียนการสอนที่เน้น ให้ นิสิต ได้ฝึก ทัก ษะการสื่อสารระหว่าง
บุคคลทั้ งการพู ด การฟัง และการเขียน ในกลุ่มผู้ เรียน ระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย
(3) การจั ด ประสบการณ์ เรียนรู้ที่ ส่งเสริม ให้นิสิต ได้เรียนรู้เทคนิ คการประยุก ต์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ เลื อ กสารสนเทศและ
การสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้ฟังและเนือ้ หาที่นาเสนอ
2.5.3 วิธี การวัด และประเมิ น ผลการเรีย นรู้ด้ านทั กษะการวิเคราะห์ เชิง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ที่ ช่ ว ยวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข เพื่ อ แก้ ปั ญ หา การอภิ ป ราย
กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
(2) ประเมิ น ผลงานตามกิ จ กรรมการเรีย นการสอน โดยใช้แ บบประเมิน ทัก ษะ
การนาเสนอ การฟัง และการเขียน
(3) ประเมิน จากความสามารถในการค้น คว้าหรือสืบค้น ข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการอ้างอิงที่มาอย่างถูกต้อง
2.6. สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ท่ศี ึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
อาจารย์นาเสนอภาพที่มีความงดงามที่ง่ายต่อการเข้าใจบทเรียน หรือนิสิตนาเสนอ
ภาพที่ง่ายต่อการเข้าใจ อาจมีการนาบทกวีที่มีความหมายกิน ใจหรือบทเพลงที่ไพเราะ สอดแทรก
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ช่วงพักระหว่างสอนบทเรียนในรายวิชาที่เน้นการบรรยาย ให้นิสิตได้รับรูค้ วามงดงามด้วยประสาทสัมผัส
ทางตา ทางหู หรือทางใจ ด้วยตนเองและอาจเสริมสร้างทัศนคติที่ดีประกอบ
2.6.3 วิธกี ารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ประเมินจากปฏิกริยาความสนใจ และความชื่นชมยินดีของนิสิต และความสามารถ
ในการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว มีความสุขในการเรียนรู้ต่อไป
2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ให้ นิสิ ต ได้ ฝึ ก ทั ก ษะวิชาชี พ ในชั่วโมงปฏิ บั ติก ารที่ เป็ น ของตนเองเพื่ อ เรีย นรู้
สุขภาวะของตน และเกิดความระวังสังวรณ์ในการรักษาสุขภาพ
(2) ตั้งกฎเกณฑ์ให้นิสิตถือปฏิบัติอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
หรื อ ระหว่ า งฝึ ก งาน ณ แหล่ ง ฝึ ก เพื่ อ ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ และเพื่ อ รั ก ษา
ความสะอาด
2.7.3 วิธกี ารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ประเมินจากจานวนครั้งของการขาดเรียนอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยของนิสิต
(2) ประเมินจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ หรือการยอมรับของบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ
การแต่งกายของนิสิตสาขาการแพทย์แผนจีน
2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) สามารถปฏิบัติง านด้านการแพทย์แ ผนจีน ได้อย่างมีคุณ ภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน
(2) สามารถปฏิบัติงานในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน วินิจฉัย ติดตามการรักษา
และเฝ้าระวังโรคให้กับผู้ใช้บริการ ชุมชน และสังคม
(3) สามารถแสดงภาวะผู้นาในการบริหาร การปฏิบัติงาน การทางานในชุมชน
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2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) การสาธิต
(2) การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จาลองในห้องปฏิบัติการ
(3) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ณ สถานบริการที่เป็นแหล่งฝึกงาน
(4) การออกหน่วยบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับอาจารย์
2.8.3 วิธกี ารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) ประเมินทัก ษะที่บูรณาการทั้งความรู้ เจตนคติ และการสร้างสัมพันธภาพกับ
บุคคลในองค์ก รและผู้รับบริก าร โดยการสอบปฏิบั ติในสถานการณ์ จ าลอง
ณ ห้องปฏิบัติการ และสถานการณ์จริง ณ แหล่งฝึกงาน
(2) ข้อมูลสะท้อนกลับจากอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงานนิสิต
(3) สังเกตการปฏิบัติงานในหน่วยบริการวิชาการแก่สังคม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

● ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

(1)

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

2. ความรู้

(1) (2)

(3) (4)

○ ความรับผิดชอบรอง

3. ทักษะทางปัญญา

(5) (1)

(2)

(3) (4)

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(1)

(2)

(3) (4)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(5) (1)

(2)

7. ทักษะ
การ
8. ทักษะ
ส่งเสริม
การ
6.
สุขภาพ ปฏิบัตกิ าร
สุนทรียภาพ
และ
ทาง
พัฒนา
วิชาชีพ
บุคลิกภาพ

(3)

(1)

(1)

(2)

(1)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษ
เตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษ
สู่โลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม

● ● ○
●
●

● ○ ○
● ● ●

●

●

●
●
● ● ● ●
● ●

●
●

○ ○ ○ ● ○
● ● ● ●

●
●

● ● ●

●

● ● ● ●

●

● ● ●
● ○ ○
●

●
○ ●
○ ○

● ● ● ●
●
● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○
● ●
○ ● ○ ○ ○ ●
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

(1)
003201 การสื่อสาร
ในสังคมดิจทิ ัล
003202 การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนิน
ชีวติ
004201 บุคลิกภาพและการ
แสดงออกในสังคม

●

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

(1) (2)

(1)

(2) (3) (4)

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(5) (6) (1)

(2)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(2) (3) (4)

7. ทักษะ
การ
8. ทักษะ
ส่งเสริม
การ
6.
สุขภาพ ปฏิบัตกิ าร
สุนทรียภาพ
และ
ทาง
พัฒนา
วิชาชีพ
บุคลิกภาพ

(5)

(6)

●

● ● ●

● ●

○ ○ ●

● ●

○

● ●

● ● ●

●

● ● ●

● ●

○

●

● ● ●

● ○

○ ○ ○

○

● ●

● ● ●

● ●

●

(1)

(2)

● ○

○ ●
● ●

●
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รายวิชา

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนท
รีย
ศิลป์

7.ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(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)





 







 









1.คุณธรรม จริยธรรม

วิชาเฉพาะด้าน

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

8. ทักษะ
ปฏิบัตกิ ารทาง
วิชาชีพ



กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ



242141 เคมีอินทรีย์

 

243101 ชีววิทยา 1



328311 แพทย์แผนจีนกับระบบสุขภาพไทย 











 

























328410 ระเบียบวิธีวจิ ัย



328412 กฎหมาย จรรยาบรรณ และ
จิตวิทยาทางการแพทย์







 

328413 บทนาเวชศาสตร์คลินิก











328414 อายุรกรรมทางการแพทย์แผน

ปัจจุบัน









 



















    






















































 



●
●
●
●
●
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รายวิชา

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนท
รีย
ศิลป์

7.ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

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

(1)

(1)

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา



●









 







 

 













































328511 สัมมนา















341334 เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น

 













361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา





361351 วิทยาภูมิคุ้มกัน









363218 กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน









365212 ชีวเคมีพืน้ ฐาน



366213 พยาธิวทิ ยา



367200 สรีรวิทยาของมนุษย์









4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ































































(2) (1) (2)

(3)

 












8. ทักษะ
ปฏิบัตกิ ารทาง
วิชาชีพ
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

(1) (2) (3) (4) (1)
กลุ่มวิชาชีพ
328210 ภาษาจีนสาหรับการแพทย์แผน
จีน
328220 พืน้ ฐานศาสตร์การแพทย์
แผนจีน
328422 ภาษาจีนโบราณเพื่อการศึกษา
การแพทย์แผนจีน

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนท
รีย
ศิลป์

7.ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

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

(1)

(1)

(2) (1) (2)






3.ทักษะทางปัญญา

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

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

8. ทักษะ
ปฏิบัตกิ ารทาง
วิชาชีพ

(3)














 







 











































 








328310 ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก























 



3282320 การตรวจวินิจฉัย
ทางการแพทย์แผนจีน







 



 









  



328321 เภสัชวิทยาจีน 1



 





















  

328322 เภสัชวิทยาจีน 2



 





















328411 การอ่านบทคัดสรรหวงตีเ้ น่ยจิง







 





 



328420 ตารับยาจีน 1





















328421 ตารับยาจีน 2
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนท
รีย
ศิลป์

7.ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

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

(1)

(1)

(2) (1) (2)





3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

8. ทักษะ
ปฏิบัตกิ ารทาง
วิชาชีพ

(3)

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

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

328423 ฝังเข็มและการรมยา 1





























 



328424 ฝังเข็มและการรมยา 2



























   














328425 อายุรกรรมแพทย์จนี 1



 

























  



 









328426 อายุรกรรมแพทย์จนี 2



 

























 













328510 ทฤษฎีเวินปิ้ง



































328512 การอ่านบทคัดสรรซางหานลุ่น





 



 



 















328513 การอ่านบทคัดสรรจินคุ่ยเย่าเลว่



































328514 ทฤษฎีการแพทย์แผนจีน
ในสานักต่างๆ



































328520 ฝังเข็มและการรมยา 3

 





 



 











 









328521 ทุยหนา 1

















 







 









328522 ทุยหนา 2

 























 









328523 กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน
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รายวิชา

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนท
รีย
ศิลป์

7.ทักษะการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(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)















1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

328524 โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน





 















 



328525 อายุรกรรมภายนอกทางการ
แพทย์แผนจีน





 















 



328526 สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน





 















 

328527 จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา
ทางการแพทย์แผนจีน





 

















8. ทักษะ
ปฏิบัตกิ ารทาง
วิชาชีพ

 





 







 













 



 















ฝึกเวชปฏิบัติ
328630 ฝึกงานทางคลินิก 1























 



  







 



328631 ฝึกงานทางคลินิก2
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสติ ยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา
1. ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2. จัดตั้งกรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรือรายงาน
ของผู้เรียน
3. เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในแต่ละรายวิชา ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
เพื่อให้ผู้สอนมีมาตรฐานการให้คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผู้สอนมากกว่า 1 คน
4. จัดทาข้อสอบมาตรฐานสาหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผู้สอนหลายคน
5. จัดทาข้อสอบมาตรฐานสาหรับรายวิชาที่มีเนือ้ หาตรงกันกับสถาบันในเครือข่าย
6. เมื่อนิสิตเสร็จสิ้นการฝึกงาน จะต้องสอบจบ โดยมีคะแนนสอบไม่น้อยกว่า 60%
ส าหรั บ ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า น จะต้ อ งสอบจนกว่ า จะผ่ า น เพื่ อ เตรี ย มตั ว ในการสอบ
ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1. นิ สิ ตต้ องสอบ Comprehensive เมื่ อเรี ยนครบตามหลั กสู ตรและต้ องมี คะแนนสอบผ่ าน
ไม่น้อยกว่า 60%
2. ผลสัมฤทธิ์สอบผ่านได้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสติ สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต กระทาโดยการทาวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงความพึงพอใจบัณฑิต ผู้ใช้บัณทิตร่วมและนาผล
วิจั ยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง กระบวนการการเรียนการสอนและหลัก สูต รแบบครบวงจร รวมทั้ ง
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรและสถาบัน โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
3.2 การประกอบวิชาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน
3.3 นิสิตจะต้องผ่านการประเมินระดับความรูภ้ าษาจีนกลาง HSK ระดับ 5 ก่อนจบการศึกษา
ในชั้นปีที่ 5
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้า ร่วมปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย การปฐมนิเทศของ
หลักสูตร ที่ให้ความรู้และความเข้าใจในตัวหลักสูตรแก่อาจารย์ใหม่ในเรื่อง
1.1.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
1.1.2 นโยบายของมหาวิทยาลัย
1.1.3 วัต ถุ ประสงค์ แ ละเป้ าหมายของหลัก สูต รตามแนวคิ ด ของกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.1.4 จัดอบรมความเป็นครู เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู
1.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่สอน
1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองมีศักยภาพสูงขึ้น
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมประจาปีเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนความสาเร็จของ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกด้าน
2.1.2 สนับ สนุน อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและอบรม/ดู งานเกี่ยวกั บการจั ด
การเรียนการสอนและการประเมินผล
2.1.3 สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิการแพทย์แผนจีนในทุกด้าน
2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์ทางานบริก ารวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดยจัดอบรม
ให้ความรู้ หรือจัดโครงการเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม
2.1.5 พั ฒ นาทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการศึ ก ษา อาทิ เช่ น
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 พัฒ นาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางวิชาชีพการแพทย์แผนจีน
ให้มีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
2.2.2 พัฒ นาทั ก ษะการเขีย นต ารา หนั ง สือ การวิจั ยและตี พิ มพ์ เผยแพร่ ผลงาน
ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2.2.3 สนั บ สนุน ให้ มีส่ ว นร่ วมในกิ จ กรรมบริ ก ารวิช าการแก่ชุ ม ชนที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ
การพัฒนาความรู้และคุณธรรม
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2.2.4 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ให้สูงขึ้น
2.2.5 กระตุ้ น ให้ อ าจารย์ ท าผลงานทางวิ ช าการในสาขาวิ ช าการแพทย์ แ ผนจี น
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ หรือระบบเทียบเคียง
2.2.6 ส่ ง เสริ ม อาจารย์ ให้ เพิ่ ม พู น ความรู้ สร้า งเสริ ม ประสบการณ์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การสอนและการวิ จั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยผ่ า นการท าวิ จั ย ในสาขาการแพทย์ แ ผนจี น สนั บ สนุ น
การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ หรือการลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1.การกากับมาตรฐาน
1.1 หลัก สูตรการแพทย์แผนจีน บัณ ฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา มีก ารแต่ง ตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจน
ด าเนิ น การบริห ารหลัก สูต รให้ เป็น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลัก สูต รระดับอุ ด มศึก ษา พ.ศ. 2558
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดับอุด มศึ ก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2558 และการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา
ตลอดจนรับผิดชอบพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติตลอดเวลาที่จัด การศึกษา คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร มีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นประธาน
หลักสูตร และมีอาจารย์ประจา ครบทุกแขนงวิชาเป็นกรรมการ มีการประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลา
ที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน หลักสูตร บริหารและ
วางแผนหลัก สูต รด้านวิชาการ รวมทั้ง นิเทศ ก ากับ ติด ตามการด าเนิน การหลัก สูต ร และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตร
1.2 จัดตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
เพื่อทาหน้าที่ด าเนินการตามแผนและนโยบายในการสนับสนุน ทั้งในด้านการจัด การเรี ยนการสอน
การจัด หาผู้สอน และทรัพยากรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการจั ดการเรียนการสอน
ตลอดจนการปรับปรุงการจั ดการเรียนการสอน และจัด ทาสรุปการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตเป็นระยะ
1.3 บริห ารหลัก สูต ร โดยการควบคุ ม ก ากับ ติ ด ตาม และทบทวนให้เป็ น ตามหลัก สูต ร
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1.4 ก ากั บ ให้ มี ก ารจั ด ท ารายละเอี ย ดของรายวิ ช า (มคอ. 3) และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ. 4) ก่อนเปิด การสอนในแต่ละภาคการศึกษาทุก รายวิชา ก ากับให้มี
การจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า (มคอ. 5) และรายงานผลการด าเนิ น การของ
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (มคอ. 6) ภายใน 30 วัน หลั ง สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาที่ เปิ ด สอนให้ ค รบ
ทุก รายวิชา และกากับให้มีการทารายงานผลการด าเนิน การของหลัก สูตร (มคอ. 7) ภายใน 60 วัน
หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
1.5 มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก โดยใช้เกณฑ์ AUN และเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการวิ ช าชี พ สาขาการแพทย์ แ ผนจี น เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ ม าตรฐานการรับ รอง
สถาบันการศึกษาผลิตบัญฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนจีน
พ.ศ. 2561
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2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 7 ด้าน คือ
1) ด้านบุคลิก ภาพ 2) ด้านคุณ ธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) ด้านภาวะผู้น า 4) ด้านการคิ ด วิเคราะห์ 5) การสื่อสาร 6) การร่วมมือ 7) ความคิด สร้างสรรค์
โดยหลักสูต รมีการติดตามคุณ ภาพของบัณ ฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากข้อมูล
ผลลัพธ์ก ารเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ ที่ได้ก ารยอมรับเป็ น ไปตามเกณฑ์ก ารส าเร็จ
ตามหลักสูตรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตาม
ข้อบั ง คับมหาวิทยาลั ยพะเยา ว่าด้วย การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แ ก้ไขเพิ่มเติ ม
และการประกอบวิชาชีพของผู้ส าเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต รนี้ ให้เป็น ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง
และให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน นอกจากนั้น มหาวิทยาลัย
พะเยายังติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม จากการทาการสารวจความพึงพอใจและ
ความคาดหวังของผู้ใช้บัณ ฑิต เป็น ประจ าทุก ปี และแจ้ง ผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นิสติ
หลักสูตรให้ความสาคัญกับการรับหรือคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา และมีความพร้อมในการเรียน
ในหลั ก สู ต รจนส าเร็ จ การศึ ก ษา โดยการส่ ง เสริ ม พั ฒ นานิ สิ ต ให้ มี ค วามพร้ อ มทางการเรี ย น
และมีกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนานิสิตในรูปแบบต่างๆ ในการดาเนินงาน
ค านึ ง ถึ ง ผลลั พ ธ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ นิ สิ ต ได้ แ ก่ อั ต ราการคงอยู่ ข องนนิ สิ ต อั ต ราการส าเร็ จ การศึ ก ษา
ความพึงพอใจต่ อ หลั ก สู ต ร คณ ะมี ร ะบบการจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นของนิ สิ ต ทั้ ง เรื่ อ งทั่ ว ไป
และเรื่องการเรียนการสอนซึ่งสามารถติดต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาโดยตรงหรือผ่านช่องทางอื่น และมีการให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ
แก่นิสิต ดังนี้
1. มี ก ารจั ด บริก ารให้ ค าปรึก ษาทางวิ ชาการและแนะแนวการใช้ ชีวิ ต แก่ นิ สิต โดยคณะ
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน อาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการทุกคนต้องกาหนดชั่วโมง
ให้ ค าปรึ ก ษา (Office Hours) เพื่ อ ให้ นิ สิ ต เข้ า ปรึ ก ษาได้ นอกจากนี้ ต้ อ งมี ที่ ป รึ ก ษากิ จ กรรม
เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นิสิต
2. มี ก ารจั ด บริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ นิ สิ ต หลากหลายช่ อ งทาง เช่ น
เรื่องทุนการศึกษา แหล่งงาน และการศึกษาต่อ
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต
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4. คณาจารย์
หลัก สูตรให้ความส าคัญกับคุณ ภาพของอาจารย์ จึงมีน โยบายและแผนระยะยาวในการรับ
อาจารย์ ใ หม่ การแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร การมี ส่ ว นร่ ว มของอาจารย์ ในการวางแผน
การติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มหาวิทยาลัยก าหนดคุณ สมบัติของอาจารย์แ ละแนวปฏิบัติในการรับอาจารย์ใหม่ประจ า
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน เพื่อดาเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
4.2.1 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิด ชอบรายวิชา และคณาจารย์
ผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกัน ในการวางแผนจั ดการเรียนการสอน ประเมิน ผล และให้ความเห็ นชอบ
การประเมินผลทุกรายวิชา มีการนาผลประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และผลประเมินรายวิชา
ของทุกภาคการศึกษา มาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และเตรียมไว้
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
4.2.2 กรณี เปิ ด หลัก สูต รใหม่ ห รือปรับปรุง หลัก สูต รเดิม คณาจารย์ประจ าทุก คน
จะต้องร่วมยกร่างหรือวิพากษ์หลักสูตรด้วย
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
4.3.1 รายวิชาที่เป็นรายวิชาเฉพาะวิชาชีพ จะเชิญผู้มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ
ในวิชาชีพ หรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษ มาบรรยายในรายวิชาเฉพาะวิชาชีพ
4.3.2 การคั ด เลื อ กอาจารย์ พิ เศษต้ อ งวางแผนล่ วงหน้ าก่ อ นเปิ ด ภาคการศึ ก ษา
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรงความต้องการ หรือทบทวนผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์พิเศษ กรณี ที่เคยเชิญมาสอนแล้ว ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา และเสนอ
ผลการคัด เลื อ กต่ อ คณะกรรมการบริห ารหลัก สู ต ร พร้อ มประวัติแ ละผลงานที่สั ม พั น ธ์ กับ หั วข้ อ
ที่จะเชิญสอนในรายวิชานั้นๆ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง
4.3.3 การขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ประธานหลั ก สู ต รเสนอชื่ อ ผ่ า นคณะวิ ช าเพื่ อ ให้
มหาวิทยาลัยจัดทาคาสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
4.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
จัดให้มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน หรือผู้ช่วยสอนในห้องปฏิบัติการในจานวน
ทีเ่ หมาะสมกับจานวนผู้เรียน และมีบุคลากรสนับสนุนการบริหารงานของคณะ ทั้งในงานบริหารทั่วไป
งานบริ ก ารการศึ ก ษา งานการเงิ น และพั ส ดุ งานนโยบายและแผน และงานบุ ค คล บุ ค ลากร
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สายสนับสนุนของคณะต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตรการแพทย์แผนจีน และจะต้อง
สามารถบริ ก ารโสตทั ศ นู ป กรณ์ ใ ห้ อ าจารย์ ส ามารถใช้ ส อนได้ อ ย่ า งสะดวก สามารถเตรี ย ม
ห้องปฏิบัติการการแพทย์แผนจีนในวิชาที่มีการฝึกปฎิบัติ
4.4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุค ลากรสายสนั บ สนุ น ควรมี วุฒิ ป ริญ ญาตรีที่ เกี่ ยวข้ องกั บ ภาระงานที่ รับ ผิ ด ชอบ
และมีความรู้ต รงสายงาน เช่น ต าแหน่ งผู้ ช่วยสอน ควรมีวุฒิ ปริญ ญาตรี สาขาการแพทย์แ ผนจี น
หรือ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่เี กี่ยวข้อง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ค วามส าคั ญ กั บ กระบวนการออกแบบหลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ ต อบสนองต่ อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกาหนดสาระสาคัญของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีก ระบวนการทบทวนและปรับปรุง
หลัก สูตรให้ทัน สมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา หลักสูตรให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้ส อนในรายวิชา
โดยค านึ งถึ งความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในวิชาที่ส อน ความสามารถในการออกแบบ
การสอนที่ส่ง เสริมให้เกิด ทัก ษะการเรียนรู้ และหลัก สูต รได้ ส่งนิสิต ออกฝึ กงาน เพื่อเพิ่มพูน ความรู้
ฝึก ประสบการณ์ จริงในการทางานในสถานประกอบการ หลัก สูตรก าหนดให้มีก ารประเมินผู้เรียน
ที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
คณาจารย์ผู้ รับผิด ชอบกลุ่ มวิชาหรือวิชาจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้ส อนเป็น ประจ าทุก ปี
เพื่อประเมินการจั ดการเรียนการสอน และเพื่อก าหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขสาหรับการสอน
ในปีการศึกษาต่อไปหรือประเด็นที่ต้องจัดให้มีการทบทวนหลักสูตร
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด สรรงบประมาณ ประจ าปี ทั้ ง งบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิ น ได้
เพื่อจัดซื้อตารา สื่อ และอุปกรณ์ประกอบการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ให้
ได้ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐาน เพื่ อ สนั บ สนุน การเรี ย นการสอนและสร้ างสภาพแวดล้ อ มในการเรี ย นรู้
รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยพะเยา มีความพร้อมด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หนังสือตารา เอกสาร
แล ะวารสารที่ ใช้ ใ น การป ระกอ บ กา รเรี ย นก ารสอ นส่ วนให ญ่ มี อยู่ ใ น ส านั ก งาน ห อส มุ ด
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และห้องสมุดวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือมีการยืมหนังสือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
โดยผ่านทางสานักงานหอสมุด ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จาแนกตามรายการ ดังนี้
6.2.1 จานวนทรัพยากรสารสนเทศของสานักงานหอสมุด
1. ตาราเรียน ภาษาไทย
95,131 เล่ม
ภาษาต่างประเทศ

32,805 เล่ม

การแพทย์แผนจีน

842

เล่ม

วารสาร ภาษาไทย

91

เล่ม

วารสารภาษาต่างประเทศ

42

เล่ม

2. โสตทัศนวัสดุ (วีดิทัศน์ แผ่นดิสก์ เทปบันทึกเสียง ซีดีรอม)
2,157 ชุด
3. ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Lexis – Nexis, DAO, MD CONSULT
PQ Medical Library, Springer Link, Science Direct, Grolier Online CNKI
นอกจากนี้ ยัง มี ก ารบริก ารยืมหนัง สื อจากห้ องสมุด ของคณะต่ างๆ ที่ จั ด การเรีย น
การสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านศิลปศาสตร์ รวมทั้งบริการข้อมูลสนเทศ และสืบค้นข้อมูล
ทางไกล
6.2.2 ห้องเรียน ห้องฝึกทักษะทางคลินิก ห้องฝึกปฏิบัติการ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 ศึกษาความต้องการ และวางแผนการจัดหาการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
ตลอดจนติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6.3.2 ประสานงานกั บ ศู น ย์บรรณสารในการจั ด ซื้อ หนั ง สือ ต ารา รวมทั้ ง สื่อ อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนการแพทย์แผนจีน เพื่อให้บริการแก่อาจารย์และนิสิตได้ศึกษา
ค้น คว้า และใช้ ประกอบการเรีย นการสอน และเปิด โอกาสให้อ าจารย์ผู้ ส อนแต่ล ะวิชามี ส่ว นร่ว ม
ในการเสนอรายชื่อหนังสือและสื่อประกอบการเรียนการสอนที่จาเป็น
6.3.3 จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้นิสิตตามที่ต่างๆ ได้แก่ Self Study Room ของนิสิต
ห้องสอนปฎิบัติการและห้องคอมพิวเตอร์ในอัตราส่วนนิสิตต่อเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 5 : 1
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.4.1 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ ต่อการให้บริการห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีการศึกษา
6.4.2 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริการที่เหมาะสมด้านห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
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6.4.3 มีการประเมิน ความพึงพอใจของนิสิต ต่อการให้บริการด้านงานทะเบียนนิสิต
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ
ด้านอาหาร และสนามกีฬา
6.4.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภค
และระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัด
ของเสี ย การจั ด การขยะ รวมทั้ ง มี ร ะบบและอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ในบริ เวณ อาคารต่ า งๆ
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.4.5 น าผลการประเมิน ความพึ ง พอใจของทรัพยากร มาปรับปรุง แผนและการ
บริหารทรัพยากรในปีต่อไป
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80
มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร











2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ทก่ี าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรูจ้ าก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปีท่แี ล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน



9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0





















































89

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มหาวิ ทยาลั ย พะเยาก าหนดนโยบายให้ มี ก ารประชุม ออกแบบกลยุ ท ธ์ การสอน
รายวิชา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือมีการปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ทั้ ง 6 ด้ า น จากการประเมิ น ตนเองของอาจารย์ การประเมิ น โดยนิ สิ ต และ
ผู้เยี่ยมสอน การสอบถามจากนิสิต รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา
1.1.3 จั ด ประชุ ม การประเมิ น ผลประจ าปี โดยคณ ะกรรมการบ ริ ห ารหลั ก สู ต ร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก มีส่วนร่วม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคาแนะนา
1.1.4 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร สรุป รวบรวมผลการประเมิ น กลยุ ท ธ์ ก ารสอน
และข้ อ เสนอแนะในการวางแผนปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอน
ในปีการศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมิน ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุก คน เมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 อาจารย์ประเมินตนเอง และเพื่อนร่วมงานประเมินทักษะการจัดการเรียนการสอน
1.2.3 คณะกรรมการบริห ารหลัก สูต ร อาจารย์ผู้รับผิด ชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้ส อน
สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้น สุด ภาคการศึกษา และร่วมกัน
วางแผนปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน
2.2 ค ณ ะก ร ร ม ก ารป ระเมิ น ห ลั ก สู ต ร ว างแ ผ น แ ล ะป ระเมิ น ห ลั ก สู ต ร ทั้ งร ะบ บ
โดยใช้กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้ห ลักสูตร สัมฤทธิ์ผลของ
หลัก สูต ร ได้ แก่ นิสิต และบัณ ฑิ ต โดยเก็บ รวบรวมข้อมูล จากอาจารย์ นิสิ ต ชั้น ปีสุด ท้าย บุค ลากร
สนับสนุน ผู้ช่วยสอนในแหล่ง ฝึก ผู้ใช้บัณ ฑิ ต ผู้รับบริก าร และผู้ทรงคุณ วุฒิจ ากภายนอก จากการ
สอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต
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2.3 สรุปผลการประเมิน หลัก สูต รในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมิน คุณ ภาพการศึ กษาประจาปี ตามดัชนีบ่ง ชี้ผลการดาเนิน งานที่ร ะบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณ วุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย (เป็น คณะกรรมการประเมินชุด เดียวกันกับการประกันคุณ ภาพ
ภายในของคณะ)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลัก สูตร สรุปผลการประเมินหลักสูต รและจัด ทาเป็นรายงาน
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
4.2 จั ดประชุมนาเสนอผลการประเมินหลัก สูต รต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ประจ า
อาจารย์พิ เศษ ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึ ก นิสิต และบุคลากรสนั บสนุน การเรียนการสอนเพื่อรับ ทราบ
ตรวจสอบผลการดาเนินหลักสูตร และระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
และแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 ปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาหลั ก สู ต รและแผนกลยุ ท ธ์ ก ารสอนตามผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเอกสารภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

106

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

หมวดวิชา

ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

125
35
73
30
6

30
21
9
157
55
72
30
6

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2563
30
30
151
46
75
30
6

-

-

24

9

120 หน่วยกิต

174

193(24)

187(9)

เกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ.

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
2.3 ฝึกเวชปฏิบัติ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต

4.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต

เกณฑ์
คณะกรรม
การวิชาชีพ
30

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2557
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ. ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2563
หลักสูตรเดิม พ. ศ. 2557
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
Fundamental of English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
001101
001102
001103
001204

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
Civilization and Indigenous Wisdom
003136 พะเยาศึกษา
Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก
004150 กอล์ฟ
Golf
004151 เกม
Game
004152 บริหารกาย
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
Swimming
004155 ลีลาศ
Ballroom Dance
004156 ตะกร้อ
Takraw
004157 นันทนาการ
Recreation

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา

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

เปิดรายวิชา
ใหม่

3(2-2-5)

3(3-0-6)
ปิดรายวิชา

3(2-2-5)
1 หน่วยกิต
1(0-2-1)

ปิดกลุ่มพลานามัย

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

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

ปิดรายวิชา

108
004158

ซอฟท์บอล
Softball

1(0-2-1)

004159

เทนนิส
Tennis

1(0-2-1)

004160

เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
Basketball
004162 แบดมินตัน
Badminton
004163 ฟุตบอล
Football
004164 วอลเลย์บอล
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005171 ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
Life Skills

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

ปิดรายวิชา

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

กลุ่มวิชาบูรณาการ

18 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

3(2-2-5)
2(1-2-3)
002201

พลเมืองใจอาสา

3(3-2-5)

Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-2-5)
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(3-2-5)
Communication in Digital Society
003202
004101

004201

เปิดรายวิชา
ใหม่

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(3-2-5)
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(3-2-5)
Art of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)

Socialized Personality
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purpose

ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ปิดรายวิชา

109
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
Information Science for Study and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุริยางควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุคสารสนเทศ 3(3-0-6)
Mathematics for Life in the Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
006144 อาหารและวิถีชวี ิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2563

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
157 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน
153 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
55 หน่วยกิต 1.กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
46 หน่วยกิต
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ โดย
มุ่งเน้นทักษะเชิงผลิตเป็นหลัก คือ การพูดและการเขียน
โดยรวมหัวข้ออภิปรายที่หลากหลายที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ที่นิสิตกาลังศึกษาอยู่เข้ากับคาศัพท์เชิงวิชาการและ
เฉพาะทางมากขึ้น รวมถึงโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่
ซับซ้อนขึ้น
242101 หลักเคมี
4(3-3-8)
Principles of Chemistry
สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออ
ดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ์
ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพล
ศาสตร์เบือ้ งต้น จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส
เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
242141 เคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry
ความแตกต่างระหว่างสารประกอบอินทรีย์และอนิ
นทรีย์ การจาแนกสารประกอบอินทรีย์ตามหมู่ฟังก์ชัน ชนิด
และกลไกของปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อ การ
เตรียม สมบัติ ปฏิกิริยา และประโยชน์ของสารประกอบ
ชนิดอะลิฟาติก และอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและสาร
อนุพันธ์ รวมทั้งศึกษาไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมีของ
สารประกอบอินทรีย์
251100 ปรัชญาวิทยาศาสตร์
1(1-0)
Philosophy of Science
ประวัติวทิ ยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และผลกระทบต่ออารย
ธรรม วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีการ
นาเสนอรายงานปากเปล่าโดยอาศัยสื่อผสม การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปสาหรับงานเฉพาะอย่าง
และวิธีการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
258101 ชีววิทยาเบือ้ งต้น
4(3-3-8)
243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Introductory Biology
Biology I
โครงสร้างหน้าที่ของเซลล์และออร์แกเนลล์ พันธุ
บทนา สารเคมีของชีวติ เซลล์และเมแทบอลิ
ศาสตร์ กระบวนการทางานของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ
ซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและ
สิ่งแวดล้อม
หน้าทีข่ องสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

ยกเลิก
รายวิชา

คงเดิม

ปิดรายวิชา

เปลี่ยน
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

111
322201

บทนาเวชศาสตร์คลินิก 1
3 (2-2-5)
Introduction to Clinical Medicine
องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบกลไกของการส่งเสริม
สุขภาพ กฎหมายและเวชจริยศาสตร์สัมพันธ์กับเวชปฏิบัติ
อันนาไปสู่การเสริมสร้างความสามารถประสิทธิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของสุขภาพสาธารณะและเชิงบุคคล การ
ประกอบอาชีพเวชกรรมตามแนวทางเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน
ทางการแพทย์และการปฏิบัติตามกฎหมาย

322215

อายุรกรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
3(3-0-6)
Internal Medicine
เวชกรรมของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เพื่อวินิจฉัย
และรักษาความเจ็บป่วยหลากหลายและโรคเรื้อรัง ได้แก่
หทัยวิทยา วิทยารูมาติก ปอดวิทยา ไตวิทยา เวชศาสตร์
การกีฬา เวชศาสตร์วัยรุ่น ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา วิทยา
ทางเดินอาหาร โรคติดเชือ้ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มะเร็งวิทยา
โลหิตวิทยา และวิทยาต่อมไร้ท่อ

322309

บทนาเวชศาสตร์คลินิก 2
2 (1-2-3)
Introduction to Clinical Medicine
การเข้าถึงโรค ภาวะ การบาดเจ็บ ทั้งแยกแยะหรือ
รวมปัญหา อาการสาคัญ และอาการร่วม ด้วยการจัดการ
คลินิก อย่างมีเหตุมีผลและอิงหลักฐานทางการแพทย์
ตั้งแต่การก่อรูปความคิดรวบยอด ก่อรูปสมมุติฐาน ขยาย
เพิ่มด้วยกลวิธีการสอบถามประยุกต์ทักษะคลินิกอย่าง
เหมาะสม และประเมินค่าอันนามาสู่การตัดสินใจทางเวช
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
แพทย์แผนจีนกับระบบสุขภาพไทย
2 (2-0-4)
Chinese Medicine and Health System in Thailand
ประวัติความเป็นมาการแพทย์แผนจีนในประเทศ
ไทย งานบริการแพทย์แผนจีนในโรงพยาบาล และระบบ
สาธารณสุข ประกันสุขภาพกฎหมายการประกอบโรค
ศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนจรรยาบรรณแพทย์

328211

328210

ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลักการทาวิจัยทางการแพทย์แผนจีน การกาหนด
ปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การกาหนดตัว
แปร กรอบแนวคิด การเขียนโครงการ การสร้างและ
ทดสอบเครื่องมือใน การวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง การ
เก็บรวบรวมข้อมูล และการเลือกใช้สถิติสาหรับวิเคราะห์
ข้อมูล การนาเสนอข้อมูล รายงานการวิจัย และการ
ประเมินโครงการวิจัย

ปิดรายวิชา

328414

อายุรกรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
3(3-0-6)
Internal Medicine
เวชกรรมของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เพื่อ
วินิจฉัยและรักษาความเจ็บป่วยหลากหลายและโรค
เรือ้ รัง ได้แก่ หทัยวิทยา วิทยารูมาติก ปอดวิทยา ไต
วิทยา เวชศาสตร์การกีฬา เวชศาสตร์วัยรุ่น ภูมิแพ้และ
ภูมิคุ้มกันวิทยา วิทยาทางเดินอาหาร โรคติดเชือ้ เวช
ศาสตร์ผู้สูงอายุ มะเร็งวิทยา โลหิตวิทยา และวิทยาต่อม
ไร้ท่อ

ปรับรหัส
รายวิชา

ปิดรายวิชา

328311

328410

แพทย์แผนจีนกับระบบสุขภาพไทย
2(2-0-4)
Chinese Medicine and Health System in Thailand
ประวัติความเป็นมาการแพทย์แผนจีนใน
ประเทศไทย งานบริการแพทย์แผนจีนในโรงพยาบาล
และระบบสาธารณสุข ประกันสุขภาพกฎหมายการ
ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนจรรยาบรรณ
แพทย์
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
หลักการทาวิจัยทางการแพทย์แผนจีน การ
กาหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การ
กาหนดตัวแปร กรอบแนวคิด การเขียนโครงการ การ
สร้างและทดสอบเครื่องมือใน การวิจัย ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเลือกใช้สถิติ
สาหรับวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอข้อมูล รายงานการ
วิจัย และการประเมินโครงการวิจัย

ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา

112
328411

328311

กฎหมายและจรรยาบรรณ
2(2-0-4)
Laws and Ethics
แนวคิดและทฤษฎีจริยศาสตร์ จรรยาบรรณวิชาชีพ
หลักกฎหมายวิชาชีพ กฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการนาไปใช้ในวิชาชีพ และการดาเนินชีวิต

328428

สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ
เขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ
ซักถามในประเด็นที่สอดคล้องทางการแพทย์แผนจีน

341334

เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Basic Pharmacology
บทนาสู่เภสัชวิทยา รูปแบบยาเตรียม ลักษณะและ
วิธีการให้ยา การคานวณขนาดของยา และกฎหมายยา
เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาในระบบต่างๆ
ที่มีความผิดปกติ กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา ข้อควรระวังและปฏิกิริยาระหว่างยา
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Microbiology and Parasitology
ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผล
ต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาดวิทยา การป้องกัน
การเกิดโรค การควบคุม และการยับยั้งการเจริญของ

เปิด
รายวิชา
ใหม่

ปิดรายวิชา

328412

361203

บทนาเวชศาสตร์คลินิก
3 (2-2-5)
Introduction to Clinical Medicine
การซักประวัติ การตรวจร่างกาย ลักษณะ
คลินิกปกติและผิดปกติ อาการและอาการแสดงของโรค
ในระบบต่างๆ การวินิจฉัยแยกโรค การฝึกปฏิบัติในการ
ตรวจร่างกาย การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ และ
การแปลผล

328511

กฎหมาย จรรยาบรรณ
2(2-0-4)
และจิตวิทยาทางการแพทย์
Laws Ethics and Medical Phychology
แนวคิดและทฤษฎีจริยศาสตร์ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ หลักกฎหมายวิชาชีพ กฎหมายและระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการนาไปใช้ในวิชาชีพ และการ
ดาเนินชีวิต การประยุกต์หลักการจิตวิทยาเข้าไปในเวช
ปฏิบัติสาหรับโรค ภาวะ และการบาดเจ็บ ทั้งกายภาพ
และจิตใจ เป็นการผสมผสานการบาบัดเข้าไปในการ
จัดการความเจ็บป่วยทางจิต ภาวะผิดปกติด้านอารมณ์
การรับรู้ พฤติกรรม การใช้สาร ตั้งแต่เทคนิคจิตบาบัด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรับรู้ วิถีชวี ิตครอบครัว
และระหว่างบุคคล เพื่อปรับปรุงสุขภาพกายและจิตใจ
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการ
ตอบข้อซักถามในประเด็นที่สอดคล้องทางการแพทย์
แผนจีน

เปิด
รายวิชา
ใหม่

ปรับรหัส
รายวิชา

คงเดิม

คงเดิม

113

361351

363218

365211

366213

367205

จุลินทรีย์และปรสิต การติดเชือ้ และกลไกการต้านทานต่อ
การติดเชือ้
วิทยาภูมิคุ้มกัน
3(2-3-6)
Immunology
เซลล์และเนือ้ เยื่อของระบบภูมิคุ้มกัน แอนติเจน
แอนติบอดี ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน แอนติบอดี การ
ตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบปกติและไม่ปกติ การวินิจฉัย
และการประยุกต์ใช้
กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
บทนาสู่กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐานและเซลล์วทิ ยา
เนือ้ เยื่อบุผิวและเนือ้ เยื่อเกี่ยวพัน ระบบปกคลุมร่างกาย
ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนือ้ ระบบประสาท
ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ระบบน้าเหลืองและเลือดระบบ
หายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อม
ไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์เพศชาย และระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
ชีวเคมีการแพทย์เบือ้ งต้น
4(3-3-8)
Fundamental Medical Biochemistry
คุณ สมบัติทางเคมีและเมแทบอลิ ซึมของคาร์โบโฮ
เดรต โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลีอคิ ความสัมพันธ์ของวิถี
เมแทบอลิ ซึ ม ยี น และการแสดงออกของยี น ชี ว วิ ท ยา
โมเลกุ ล และเทคนิ ค ทางพั น ธุ วิ ศ วกรรม โรคและความ
ผิดปกติทางชีวเคมี โภชนาการและภาวะทุพโภชนาการ วัฏ
จั ก รของเซลล์ กลไกการเกิ ด มะเร็ ง ชี ว เคมี ข องเนื้ อ เยื่ อ
เกี่ยวพัน และเทคนิคในการวิเคราะห์ทางชีวเคมี

พยาธิวทิ ยา
3(2-3-6)
Pathology
การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ และเนือ้ เยื่อรวมทั้ง
อวัยวะต่างๆ ภายหลังได้รับอันตรายและเกิดโรคโดยทั่วไป
ผลการเปลี่ยนแปลงหรือพยาธิสภาพที่มีต่อการทางานของ
อวัยวะนั้นๆ อันเป็นการแสดงอาการของโรคระบบต่างๆ
สรีรวิทยา
4(3-3-8)
Physiology
หน้าที่ กลไกการทางานในสรีรวิทยาของเซลล์
ระบบประสาท ระบบกล้ามเนือ้ ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ การควบคุมอุณหภูมิใน
ร่างกายมนุษย์

คงเดิม

คงเดิม

365212

ชีวเคมีพืน้ ฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
หลั ก การของชี ว เคมี ชนิ ด โครงสร้ า งและ
คุ ณ สมบั ติ ข องสารชี ว โมเลกุ ล ได้ แ ก่ คาร์ โ บไฮเดรต
โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการทางาน
ของเอนไซม์ การถ่ ายทอดข้อมู ลทางพันธุก รรม เทคนิ ค
ทางอณูชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีว
พลังงานศาสตร์ ความสัม พัน ธ์ระหว่างวิ ถีเมแทบอลิซึ ม
ชี ว เคมี กั บ ภาวะความผิ ด ปกติ ชี ว เคมี ข องเลื อ ดและ
ปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี ของสาร
ชีวโมเลกุล

เปลี่ยน
รายวิชา

คงเดิม

367202

สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6)
Human Physiology
บทบาทหน้าที่และกลไกการทางานทั่วไปของ
ร่างกายมนุษย์ในระบบต่างๆ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์
ระบบประสาท ระบบกล้ามเนือ้ ระบบหัวใจและหลอด
เลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุม
อุณหภูมิของร่างกาย และการทางานร่วมกันของระบบ

เปลี่ยน
รายวิชา

114
เหล่านีใ้ นการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่
ในภาวะปกติ
2.กลุ่มวิชาชีพ
72 หน่วยกิต 2.กลุ่มวิชาชีพ
75 หน่วยกิต
328210 ภาษาจีนสาหรับการแพทย์แผนจีน
3(2-2-5)
Chinese Language for Traditional Chinese Medicine
การฟังคาศัพท์ การพูดคาศัพท์ การอ่าน
คาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนในสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนจีน ประวัติการแพทย์แผน
จีน แพทย์จีนที่มีชื่อเสียง แพทย์จีนพืน้ บ้าน ยาจีน
การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ
328220 พืน้ ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 1
2(2-0-4)
Fundamental of Traditional Chinese Medicine I
แนวคิดและทฤษฏีพนื้ ฐานของศาสตร์การแพทย์
แผนจีน ทฤษฎีหยินหยาง คุณสมบัติ และความสัมพันธ์ของ
ธาตุหยินและหยาง ทฤษฎีปัญจธาตุ คุณสมบัติของธาตุทั้ง
5 ในธรรมชาติ คือ ไม้ ไฟ ดิน ทอง น้า และทฤษฎีอวัยวะใน
(จั้งฝู่) อวัยวะในร่างกายตามแนวคิดของแพทย์จนี ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น อวัยวะตัน อวัยวะกลวง และอวัยวะพิเศษ
328221 พืน้ ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 2
3(3-0-6)
Fundamental of Traditional Chinese Medicine II
แนวคิดและทฤษฏีพื้นฐานของศาสตร์การแพทย์แผนจีน
หน้าที่และความสัมพันธ์ ของสารจาเป็น จิง ชี่ เลือด และสารน้า
จินเย่ ในร่างกาย สาเหตุการเกิดโรค กลไกการดาเนินโรค
หลักการป้องกันและรักษาตามแนวคิดของแพทย์จีน
328220 พืน้ ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน
4(3-3-8)
Fundamental of Traditional Chinese Medicine
แนวคิดและทฤษฏีพื้นฐานของศาสตร์การแพทย์
แผนจีน ทฤษฎีหยินหยางคุณสมบัติ และความสัมพันธ์ของ
ธาตุหยินและหยาง ทฤษฎีปัญจธาตุ คุณสมบัติของธาตุทั้ง 5
ในธรรมชาติ คือ ไม้ ไฟ ดิน ทอง น้า และทฤษฎีอวัยวะใน
(จั้งฝู่) อวัยวะในร่างกายตามแนวคิดของแพทย์จีน ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น อวัยวะตัน อวัยวะกลวง และอวัยวะพิเศษ หน้าที่
และความสัมพันธ์ ของสารจาเป็น จิง ชี่ เลือด และสารน้า
จินเย่ ในร่างกาย สาเหตุการเกิดโรค กลไกการดาเนินโรค
หลักการป้องกันและรักษาตามแนวคิดของแพทย์จีน
328125 ภาษาจีนโบราณเพื่อ
3(2-2-5)
328422 ภาษาจีนโบราณเพื่อ
3(2-2-5)
การศึกษาการแพทย์แผนจีน
การศึกษาการแพทย์แผนจีน
Classical Chinese for Traditional Chinese Medicine study
Classical Chinese for Traditional Chinese Medicine study
ประวัติ วิวัฒนาการการกาเนิดภาษาจีนโบราณ
ประวัติ วิวัฒนาการการกาเนิดภาษาจีนโบราณ
วรรณกรรมจีนโบราณ ไวยากรณ์จนี โบราณ และพื้นฐาน
วรรณกรรมจีนโบราณ ไวยากรณ์จนี โบราณ และพื้นฐาน
ภาษาจีนทางการแพทย์แผนจีน
ภาษาจีนทางการแพทย์แผนจีน
328222 การตรวจวินิจฉัยทาง การแพทย์แผนจีน
4(3-3-8) 328320 การตรวจวินิจฉัยทาง การแพทย์แผนจีน
4(3-3-8)
Diagnosis of Traditional Chinese Medicine
Diagnosis of Traditional Chinese Medicine

เปิด

รายวิชา
ใหม่

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

เปิด
รายวิชา
ใหม่

ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา
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328320

การตรวจวินิจฉัยโดยการมอง การดม การฟัง การ
ถาม และการสัมผัส วิธีวิเคราะห์กลุ่มอาการ การวิเคราะห์
กลุ่มอาการ 8 หมวด การวิเคราะห์กลุ่มอาการจากลักษณะ
ของโรค กลุ่มอาการของอวัยวะภายใน กลุ่มอาการของ
ระบบเส้นลมปราณ
ฝังเข็มและการรมยา 1
3(3-0-6)
Acupuncture and Moxibustion I
เส้นลมปราณและจุดฝังเข็ม ในระบบเส้นลมปราณ
สรรพคุณ ข้อบ่งใช้และความลึกในการแทงจุดฝังเข็ม

328423

328321

เภสัชวิทยาจีน 1
4(4-0-8)
Chinese Pharmacology I
ทฤษฎีเภสัชวิทยาจีน คุณสมบัติ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้
ของกลุ่มยาสมุนไพรรักษากลุ่มอาการภายนอก ยาขับความ
ร้อน ยาระบาย ยาขับความชืน้ และลม ยาห้ามเลือด ยา
กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด สลายเลือดคั่ง ยาช่วยย่อย

328321

328322

เภสัชวิทยาจีน 2
3(3-0-6)
Chinese Pharmacology II
คุณลักษณะ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ของกลุ่มยาปรับ
การไหลเวียนชี่ ยาช่วยนอนหลับ ยาสงบลมตับ ยาบารุง ยา
ขับเสมหะแก้ไอ ยาขับพยาธิ ยาสมาน ยาอุ่นภายใน

328322

328413

328323

ตารับยาจีน 1
3(3-0-6)
Chinese Medicine Formulary I
องค์ป ระกอบของการตั้ งตารับ ยา กฎเกณฑ์ ก าร
ตั้งตารับยา ส่วนประกอบ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ของตารับยา
แก้กลุ่มอาการภายนอก ตารับยาขับความร้อน ตารั บยาอุ่น
ภายใน ตารั บยาปรั บการไหลเวียนของชี่ ตารับยากระตุ้ น
การไหลเวียนของเลือด สลายเลือดคั่ง ตารับยาบารุง

328420

328324

ตารับยาจีน 2
3(3-0-6)
Chinese Medicine Formulary II
ส่วนประกอบ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ของตารับยาแก้
ไอขับเสมหะ ตารับยาระบาย ตารับ ยาสมาน ตารับยาช่วย

328421

การตรวจวินิจฉัยโดยการมอง การดม การฟัง
การถาม และการสัมผัส วิธีวเิ คราะห์กลุ่มอาการ การ
วิเคราะห์กลุ่มอาการ 8 หมวด การวิเคราะห์กลุ่มอาการ
จากลักษณะของโรค กลุ่มอาการของอวัยวะภายใน กลุ่ม
อาการของระบบเส้นลมปราณ
ฝังเข็มและการรมยา 1
3(2-3-6) ปรับรหัส
Acupuncture and Moxibustion I
และจานวน
เส้นลมปราณและจุดฝังเข็ม ในระบบเส้น
หน่วยกิต
ลมปราณ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้และความลึกในการแทงจุด
ฝังเข็ม
เภสัชวิทยาจีน 1
4(3-3-8)
ปรับ
Chinese Pharmacology I
จานวน
ทฤษฎีเภสัชวิทยาจีน คุณสมบัติ สรรพคุณ ข้อ
หน่วยกิต
บ่งใช้ของกลุ่มยาสมุนไพรรักษากลุ่มอาการภายนอก ยา
ขับความร้อน ยาระบาย ยาขับความชื้นและลม ยาห้าม
เลือด ยากระตุ้นการไหลเวียนของเลือด สลายเลือดคั่ง
ยาช่วยย่อย
เภสัชวิทยาจีน 2
3(2-3-6)
ปรับ
Chinese Pharmacology II
จานวน
คุณลักษณะ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ของกลุ่มยา
หน่วยกิต
ปรับการไหลเวียนชี่ ยาช่วยนอนหลับ ยาสงบลมตับ ยา
บารุง ยาขับเสมหะแก้ไอ ยาขับพยาธิ ยาสมาน ยาอุน่
ภายใน
การอ่านบทคัดสรรหวงตีเ้ น่ยจิง
2(2-0-4)
เปิด
Selected Reaging of HuangDiNeiJing
รายวิชา
เรียนรู้แนวคิดพืน้ ฐานของทฤษฎีองค์ประกอบห
ใหม่
ยินหยางและทฤษฎีปัญจธาตุทั้ง5 ในธรรมชาติ ตามหวงตี้เน่
ยจิงและทฤษฎี จิง ชี่ รวมถึงมุมมองที่เป็นรูปธรรมของชีวิต
รูปแบบของจิตวิญญาณ มุมมองแบบองค์รวม มุมมองโรค
และการรักษาสุขภาพตามหลักพืน้ ฐานที่สาคัญทาง
การแพทย์แผนจีน
ตารับยาจีน 1
3(2-3-6) ปรับรหัส
Chinese Medicine Formulary I
และจานวน
องค์ ป ระกอบของการตั้ ง ต ารั บ ยา กฎเกณฑ์ หน่วยกิต
การตั้ งต ารับ ยา ส่ วนประกอบ สรรพคุ ณ ข้อ บ่ งใช้ ข อง
ตารับยาแก้ก ลุ่มอาการภายนอก ตารับยาขั บความร้อ น
ต ารั บ ยาอุ่ น ภายใน ต ารั บ ยาปรั บ การไหลเวี ย นของชี่
ตารับ ยากระตุ้น การไหลเวีย นของเลื อ ด สลายเลือ ดคั่ ง
ตารับยาบารุง
ตารับยาจีน 2
3(2-3-6) ปรับรหัส
Chinese Medicine Formulary II
และจานวน
ส่วนประกอบ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ของตารับยาแก้ไอ หน่วยกิต
ขับเสมหะ ตารับยาระบาย ตารับ ยาสมาน ตารับยาช่วยนอน
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328325

328326

328327

นอนหลับ ตารับยาขับลม ตารับยารักษาความแห้ง ตารับ
ยาช่วยย่อย
ทุยหนา 1
2(1-2-3)
Tuina I
ท่าและเทคนิคการนวดทุยหนา ข้อห้ามและ
ข้อพึงระวังในการนวดทุยหนา
ทุยหนา 2
3(2-2-5)
Tuina II
การใช้นวดทุยหนารักษาโรคที่พบบ่อย เช่น ปวด
เอว ข้อหัวไหล่อักเสบ ปวดประจาเดือน ปวดศีรษะ นอนไม่
หลับ วิธีและตาแหน่งการนวดให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์
กลุ่มอาการ
ฝังเข็มและการรมยา 2
2(1-2-3)
Acupuncture and Moxibustion II
เทคนิคการแทงเข็ม เทคนิคการครอบแก้ว เทคนิค
การรมยา ข้อห้ามและข้อควรระวังในการแทงเข็ม การ
ครอบแก้วและการรมยา

328521

328522

328424

328510

328512

หลับ ตารับยาขับลม ตารับยารักษาความแห้ง ตารับยาช่วย
ย่อย
ทุยหนา 1
2(1-2-3) ปรับรหัส
Tuina I
รายวิชา
ท่าและเทคนิคการนวดทุยหนา ข้อห้ามและ
ข้อพึงระวังในการนวดทุยหนา
ทุยหนา 2
3(2-2-5) ปรับรหัส
Tuina II
รายวิชา
การใช้นวดทุยหนารักษาโรคที่พบบ่อย เช่น
ปวดเอว ข้อหัวไหล่อักเสบ ปวดประจาเดือน ปวดศีรษะ
นอนไม่หลับ วิธีและตาแหน่งการนวดให้สอดคล้องกับ
การวิเคราะห์กลุ่มอาการ
ฝังเข็มและการรมยา 2
3(2-4-6) ปรับรหัส
Acupuncture and Moxibustion II
และจานวน
เทคนิคการแทงเข็ม เทคนิคการครอบแก้ว
หน่วยกิต
เทคนิคการรมยา ข้อห้ามและข้อควรระวังในการแทงเข็ม
การครอบแก้วและการรมยา
ทฤษฎีเวินปิ้ง
2(2-0-4)
เปิด
Wenbing Theory
รายวิชา
เรียนรู้ลักษณะและขอบเขตของโรคตามทฤษฎีเวิน
ใหม่
ปิ้ง สาเหตุของโรค การเกิดและการดาเนินไปของโรค ความ
แตกต่างที่สาคัญระหว่างชนิดของโรคที่เกิดจากความร้อน
อบอุ่นและความร้อนชื้นกับลักษณะของกลุ่มอาการหลักนั้นๆ
แยกความแตกต่างของกลุ่มอาการของโรคและการรักษา
เข้าใจกระบวนการตามทฤษฎีชี่ เลือด สารจาเป็นสารน้า
และการ วิเคาระห์โดยหลักซานเจียว จุดวิภาษการเกิดโรค
และเข้าใจความแตกต่างและการเชื่อมต่อระหว่าง ทฤษฎีชี่
เลือด สารจาเป็นสารน้า และการวิเคาระห์โดยหลักซานเจียว
ทฤษฎีความแตกต่างของกลุ่มอาการของโรค การวินิจฉัยและ
ความสาคัญทางคลินิกของโรคและการควบคุมการรักษาโรค
ตามหลักทฤษฎีเวินปิ้ง ข้อบ่งชีข้ องโรคและการใช้ยา
การอ่านบทคัดสรรซางหานลุ่น
2(2-0-4)
Selected Reaging of ShangHanLun
เข้าใจแนวคิด ความหมายพืน้ ฐานของลิ่วจิง
และทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ลิ่วจิงอย่างเป็นระบบ เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างการแยกกลุ่มอาการของโรค การ
รักษากลุ่มอาการของโรค (แบบปากัง) และการแยกกลุ่ม
อาการของโรคตามอวัยวะต่างๆ ทั้งอวัยวะกลวงและ
อวัยวะตัน การแยกกลุ่มอาการของเส้นจิงลั่ว การแยก
กลุ่มอาการตามชี่ เลือด สารน้าจินเย่ว สาเหตุ โรค การ
เกิดโรค การรักษาและการใช้ยาจีน

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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328328

328420

328421

328422

ฝังเข็มและการรมยา 3
3(2-2-5)
Acupuncture and Moxibustion III
การใช้การฝังเข็มและรมยาในการรักษาโรคที่พบบ่อย
เช่นไข้หวัด ปวดศีรษะ อัมพฤกษ์อัมพาต นอนไม่หลับ ปวด
ประจาเดือน ปวดเอว เป็นต้น การเลือกจุดให้เหมาะสมจาก
การวิเคราะห์กลุ่มอาการ
กุมารเวชศาสตร์ทาง การแพทย์แผนจีน
3(0-6-3)
Pediatric of Traditional Chinese Medicine
คานิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการ
รักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่มอาการ ของ
ไข้หวัด ปอดอักเสบ ไอ หืดหอบ เบื่ออาหาร ตาลขโมย
ลมชัก หัด อีสุกอีใส
คัมภีร์โบราณทางการแพทย์แผนจีน
4(4-0-8)
Selected Classical Literature of Traditional Chinese
Medicine study
คานิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการ
รักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่มอาการ ของ
ไข้หวัด ปอดอักเสบ ไอ หืดหอบ เบื่ออาหาร ตาลขโมย
ลมชัก หัด อีสุกอีใส
โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน
4(4-0-8)
Osteopathy of Traditional Chinese Medicine
คานิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการ

328513

การอ่านบทคัดสรรจินคุ่ยเย่าเลว่
2(2-0-4)
Selected Reaging of JinKuiYaoLue
เข้าใจต้นแบบระบบการแพทย์ของบทคัดสรร
จินคุ่ยเย่าเลว่การรวมกันของความแตกต่างของโรคและ
ความแตกต่างของโรคในการวินิจฉัยและรักษาโรคอื่นๆ
วิธีวภิ าษวิธีรวมความแตกต่างของอวัยวะภายในและ
แปดกลุ่มอาการของโรค(ปากัง) เรียนรู้หลักการของ
การป้องกันและการรักษา สาเหตุการเกิดโรคการวินิจฉัย
และการรักษา ส่วนประกอบยาในตารับยาจีน
ประสิทธิภาพของการรักษาหลักในการใช้ยา และวิธีการ
ต้มยาเป็นต้น

328514

ทฤษฎีการแพทย์แผนจีนในสานักต่างๆ
2(2-0-4)
เปิด
Theories of Various Schools and Academic Ideology
รายวิชา
History
ใหม่
ศึกษาการกาเนิดและการพัฒนาทฤษฎีทาง
การแพทย์แผนจีนในแต่ละช่วงยุคสมัยต่างๆของจีน หลัก
ทฤษฎีการแพทย์แผนจีน การวินิจฉัยโรค หลักการการ
เกิดโรค การรักษาโรคด้วยตารับยา และประสบการณ์
การรักษาโรคของแพทย์จีนในสานักต่างๆที่สาคัญ
ฝังเข็มและการรมยา 3
3(2-3-6) ปรับรหัส
Acupuncture and Moxibustion III
และจานวน
การใช้การฝังเข็มและรมยาในการรักษาโรคที่
หน่วยกิต
พบบ่อย เช่นไข้หวัด ปวดศีรษะ อัมพฤกษ์อัมพาต นอนไม่
หลับ ปวดประจาเดือน ปวดเอว เป็นต้น การเลือกจุดให้
เหมาะสมจากการวิเคราะห์กลุ่มอาการ
กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน
2(2-0-4) ปรับรหัส
Pediatric of Traditional Chinese Medicine
และจานวน
คานิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค
หน่วยกิต
หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่ม
อาการ ของไข้หวัด ปอดอักเสบ ไอ หืดหอบ เบื่ออาหาร
ตาลขโมย ลมชัก หัด อีสุกอีใส
ปิดรายวิชา

328520

328523

328524

โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน
3(2-2-5)
Osteopathy of Traditional Chinese Medicine
คานิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค

เปิด
รายวิชา
ใหม่

ปรับรหัส
และจานวน
หน่วยกิต
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328423

328424

328425

328426

รักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่มอาการของ
อาการกระดูกหัก ข้อหลุด เส้นเอ็นเคล็ด
อายุรกรรมแพทย์จนี 1
5(3-6-9)
Chinese Internal Medicine I
คานิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการ
รักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่มอาการทางปอด
กลุ่มอาการทางหัวใจ กลุ่มอาการทางตับ
อายุรกรรมแพทย์จนี 2
5(3-6-9)
Chinese Internal Medicine II
คานิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการ
รักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่มอาการทางม้าม
และกระเพาะอาหาร กลุ่มอาการทางไต กลุ่มอาการทางชี่
เลือดและสารน้าในร่างกาย กลุ่มอาการทางแขนขา

328425

328426

จักษุทางการแพทย์แผนจีน
2(2-0-4)
Ophthalmology of Traditional Chinese Medicine
ทฤษฎีห้าล้อ คานิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค
หลักการรักษา และการรักษาด้วย การวิเคราะห์กลุ่ม
อาการทางโรคตา เช่น ตาแดง ต้อกระจก ต้อหิน ตาบอดสี
จอประสาทตาเสื่อม
โรค หู คอ จมูกทางการแพทย์แผนจีน
2(2-0-4)
Ophthalmology and Otolaryngology of Traditional
Chinese Medicine
คานิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการ
รักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์ กลุ่มอาการของโรค
หูอักเสบ หูือหู
อ้ หนวก แมลงเข้าหู คออักเสบ ไซนัส ภูมิแพ้
มะเร็งโพรงจมูก

ปิดรายวิชา

328310

328427

สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน
4(2-4-6)
Gynecology Obstetrician of Traditional Chinese Medicine
คานิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการ
รักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่มอาการเกี่ยวกับ
ความผิดปกติของประจาเดือน ตกขาว อาการเมื่อมีครรภ์
และหลังคลอด ถุงน้า เนื้องอกที่มดลูก

หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่ม
อาการของอาการกระดูกหัก ข้อหลุด เส้นเอ็นเคล็ด
อายุรกรรมแพทย์จนี 1
4(3-3-8) ปรับรหัส
Chinese Internal Medicine I
รายวิชา
คานิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการ และจานวน
รักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่มอาการทาง
หน่วยกิต
ปอด กลุ่มอาการทางหัวใจ กลุ่มอาการทางตับ
อายุรกรรมแพทย์จนี 2
4(3-3-8) ปรับรหัส
Chinese Internal Medicine II
รายวิชา
คานิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค
และจานวน
หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่ม
หน่วยกิต
อาการทางม้ามและกระเพาะอาหาร กลุ่มอาการทางไต
กลุ่มอาการทางชี่ เลือดและสารน้าในร่างกาย กลุ่ม
อาการทางแขนขา
ปิดรายวิชา

328526

ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก
3(2-2-5)
เปิด
Clinical Medicine Chinese I
รายวิชา
คาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ที่เกี่ยวข้อง
ใหม่
กับเวชศาสตร์คลินิกทั้งแผนจีนและแผนปัจจุบัน ประวัติ
และความสาคัญของเวชศาสตร์คลินิก ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับสถานพยาบาล ขั้นตอนการเข้ารับการรักษา
การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ
สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน
3(3-0-6) ปรับรหัส
Gynecology Obstetrician of Traditional Chinese
และจานวน
Medicine
หน่วยกิต
ค านิ ย าม สาเห ตุ แ ล ะก ลไก การ เกิ ด โร ค
หลั ก การรั ก ษา และการรั ก ษาด้ ว ยการวิ เคราะห์ ก ลุ่ ม
อาการเกี่ย วกับ ความผิ ด ปกติข องประจ าเดื อ น ตกขาว
อาการเมื่ อ มี ค รรภ์ และหลั ง คลอด ถุ ง น้ า เนื้ อ งอกที่
มดลูก
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328429

อายุรกรรมภายนอกทางการแพทย์แผนจีน 4(4-0-8)
External Medicine of Traditional Chinese Medicine
คานิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค หลักการ
รักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่มอาการทางแผล
โรคผิวหนัง กามโรค โรคทรวงอก ริดสีดวง

3.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
24 หน่วยกิต
142213 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
142214 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
142315 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
3(2-2-5)
142464 การฟังภาษาจีนสาหรับแพทย์จีน
3(2-2-5)
Chinese Language for Traditional Chinese Medicine
การฟังคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ใน
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนจีน ประวัติการแพทย์
แผนจีน แพทย์จีนที่มีชื่อเสียง แพทย์จนี พื้นบ้าน ยาจีน การ
ตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ
142465 การพูดภาษาจีนสาหรับแพทย์จีน
3(2-2-5)
Chinese Language for Traditional Chinese Medicine
การพูดคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ใน
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนจีน ประวัติการแพทย์
แผนจีน แพทย์จีนที่มีชื่อเสียง แพทย์จนี พื้นบ้าน ยาจีน
การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ
142466 การอ่านภาษาจีนสาหรับแพทย์จนี
3(2-2-5)
Chinese Language for Traditional Chinese Medicine
การอ่านคาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ใน
สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนจีน ประวัติการแพทย์
แผนจีน แพทย์จีนที่มีชื่อเสียง แพทย์จนี พื้นบ้าน ยาจีน การ
ตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ

328525

อายุรกรรมภายนอกทางการแพทย์แผนจีน
3(3-0-6) ปรับรหัส
External Medicine of Traditional Chinese Medicine
และจานวน
คานิยาม สาเหตุและกลไกการเกิดโรค
หน่วยกิต
หลักการรักษา และการรักษาด้วยการวิเคราะห์กลุ่ม
อาการทางแผล โรคผิวหนัง กามโรค โรคทรวงอก
ริดสีดวง
328527 จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา
2(2-0-4)
เปิด
ทางการแพทย์แผนจีน
รายวิชา
Ophthalmology and Otolaryngology of Traditional
ใหม่
Chinese Medicine
ทฤษฎีห้าล้อ คานิยาม สาเหตุและกลไกการเกิด
โรค หลักการรักษา และการรักษาด้วย การวิเคราะห์
กลุ่มอาการทางโรคตา เช่น ตาแดง ต้อกระจก ต้อหิน
ตาบอดสี จอประสาทตาเสื่อม คานิยาม สาเหตุและ
กลไกการเกิดโรค หลักการรักษา และการรักษาด้วยการ
วิเคราะห์ กลุ่มอาการของโรคหูอักเสบ หูือหู
อ้ หนวก
แมลงเข้าหู คออักเสบ ไซนัส ภูมิแพ้ มะเร็งโพรงจมูก
3.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

142213

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
Chinese for Communication III
การใช้คาศัพท์เพื่อการสื่อสาร (HSKระดับ 3-4)
การใช้คาศัพท์ภาษาจีนสร้างคาศัพท์เพิ่มเติม โครงสร้าง

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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142214

142315

328424

328425

ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 1
3(2-2-5)
Clinical Medicine Chinese I
คาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ที่เกี่ยวข้องกับเวช
ศาสตร์คลินิกทั้งแผนจีนและแผนปัจจุบัน ประวัติและ
ความสาคัญของเวชศาสตร์คลินิก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
สถานพยาบาล
ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 2
3(2-2-5)
Clinical Medicine Chinese II
คาศัพท์และรูปประโยคภาษาจีน ที่ เกี่ยวข้องกับเวช
ศาสตร์คลินิกทั้งแผนจีนและแผนปัจจุบัน ขั้นตอนการเข้ารับ
การรักษา การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ

ไวยากรณ์ขั้นต้น การเพิ่มความสามารถทักษะการฟัง พูด
อ่านและเขียน การใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวติ ประจาวัน
การใช้ภาษาจีนบรรยายข้อมูลต่างๆ และการพูดสื่อสาร
ระดับข้อความ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
3(2-2-5)
Chinese for Communication IV
การใช้คาศัพท์เพื่อการสื่อสาร (HSK ระดับ4)
ประโยคภาษาจีนที่มีความซับซ้อน ความเรียงขนาดสั้นๆ
ความเข้าใจเบือ้ งต้นเกี่ยวกับความรู้ด้านวัฒนธรรมจีน
โดยผ่านภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนั้นๆ ความ
เข้าใจเบือ้ งต้นในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมจีนกับ
ไทย
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
3(2-2-5)
Chinese for Communication V
การใช้คาศัพท์เพื่อการสื่อสาร (HSKระดับ 4-5)
ประโยคภาษาจีนระดับกลาง ไวยากรณ์ภาษาจีน
ระดับกลาง ข้อมูลทางภาษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวติ ใน
สังคม

เปิด
รายวิชา
ใหม่

เปิด
รายวิชา
ใหม่

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีปรับพื้นฐาน
ชั้นปีปรับพื้นฐาน
ภาคการศึกษาต้น
142111
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
142111
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
142121
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
3(2-2-5)
142121
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
3(2-2-5)
ภาษาจีน 1
ภาษาจีน 1
142231
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
142231 การพัฒนาทักษะการอ่านและการ
3(2-2-5)
ภาษาจีน 1
เขียนภาษาจีน 1
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
ภาษาจีนเพือ่ การสื่อสาร 2
3(2-2-5)
142112
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
142122
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
3(2-2-5)
142122 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
3(2-2-5)
ภาษาจีน 2
ภาษาจีน 2
142232
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
142232 การพัฒนาทักษะการอ่านและการ
3(2-2-5)
ภาษาจีน 2
เขียนภาษาจีน 2
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 จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยในความร่วมมือที่ประเทศจีน
กรณีที่นิสิตมีผลการประเมินระดับความรู้ภาษาจีนกลาง ตั้งแต่ HSK ระดับ 5 ขึน้ ไป นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
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004201
001102

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

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

004101
142213

ศิลปะในการดาเนินชีวติ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3

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

242101
243101
244105

หลักเคมี
ชีววิทยา 1
ฟิสิกส์ทางการแพทย์

4(3-3-8)
4(3-3-8)
2(2-3-6)

001101
001102
003201
004101
142213

243101
328210
363218

รวม

22 หน่วยกิต

001103
002201

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
พลเมืองใจอาสา

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

002202
003202
142214

สังคมพหุวัฒนธรรม
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4

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

146200
242141
322103

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
เคมีอินทรีย์
จิตวิทยาทางการแพทย์

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

001103
002201
003202
142214

242141
328220
367202

รวม

142315
142464
142465
142466

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
การฟังภาษาจีนสาหรับแพทย์จนี
การพูดภาษาจีนสาหรับแพทย์จนี
การอ่านภาษาจีนสาหรับแพทย์จนี
รวม

23 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
(รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต)
ชีววิทยา 1
ภาษาจีนสาหรับการแพทย์แผนจีน
กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
พลเมืองใจอาสา
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4
(รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต)
เคมีอินทรีย์
พืน้ ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน
สรีรวิทยาของมนุษย์
รวม
ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(9) หน่วยกิต

-

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

4(3-3-8)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
22(3) หน่วยกิต

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

4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
20(3) หน่วยกิต
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001204
003201
363218
367205
328220
328221
361203

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
สรีรวิทยา
พืน้ ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 1
พืน้ ฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน 2
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

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

001204

361203
004201
142315
146200
328320
365212

รวม

341334
365211
366213
322201
328211
328222
322215

ภาคการศึกษาปลาย
เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
ชีวเคมีการแพทย์เบือ้ งต้น
พยาธิวทิ ยา
บทนาเวชศาสตร์คลินิก 1
แพทย์แผนจีนกับระบบสุขภาพไทย
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนจีน
อายุรกรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

22 หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
19(3) หน่วยกิต

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

366213
328311

002202
328310
328321
328322
361351
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
บุคลิกภาพและการแสดงออก
ทางสังคม
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5
(รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต)
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
แผนจีน
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
รวม

21 หน่วยกิต

พยาธิวทิ ยา
แพทย์แผนจีนกับระบบสุขภาพไทย
สังคมพหุวัฒนธรรม
ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก
เภสัชวิทยาจีน 1
เภสัชวิทยาจีน 2
วิทยาภูมิคุ้มกัน
รวม

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
21 หน่วยกิต
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142362
322309
361351
328320
328321
328322
004201

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 1
(รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต )
บทนาเวชศาสตร์คลินิก 2

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
3(2-2-5)
2(1-2-3)

-

วิทยาภูมิคุ้มกัน
ฝังเข็มและการรมยา 1
เภสัชวิทยาจีน 1
เภสัชวิทยาจีน 2
บุคลิกภาพและการแสดงออกทางสังคม

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

ระเบียบวิธีวจิ ัย
บทนาเวชศาสตร์คลินิก
กฎหมาย จรรยาบรรณ และจิตวิทยา
ทางการแพทย์
ตารับยาจีน 1
ตารับยาจีน 2
ภ าษาจี น โบร าณ เพื่ อ ก ารศึ ก ษ า
การแพทย์แผนจีน
เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
รวม

-

328410
328411
328412
328420
328421
328422
341334
รวม

1423163
328323
328324
328325
328326
328327
328328

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาจีนเวชศาสตร์คลินิก 2
ตารับยาจีน 1
ตารับยาจีน 2
ทุยหนา 1
ทุยหนา 2
ฝังเข็มและการรมยา 2
ฝังเข็มและการรมยา 3

18(3) หน่วยกิต

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

ภาคการศึกษาปลาย
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

328424

19 หน่วยกิต

ฝังเข็มและการรมยา 2

3(2-3-6)

328413
328414
328423
328425
328426

รวม

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

การอ่านบทคัดสรรหวงตีเ้ น่ยจิง
อายุรกรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
ฝังเข็มและการรมยา 1
อายุรกรรมแพทย์จนี 1
อายุรกรรมแพทย์จนี 2
รวม

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
19 หน่วยกิต
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328420
328421
328422
328311
328423
328424

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน
คัมภีร์โบราณทางการแพทย์แผนจีน
โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน
กฎหมายและจรรยาบรรณ
อายุรกรรมแพทย์จนี 1
อายุรกรรมแพทย์จนี 2

3(0-6-3)
4(4-0-8)

328523

4(4-0-8)
2(2-0-4)
5(3-6-9)
5(3-6-9)

328524

328510
328520
328521
328522
328525
รวม

328412
328425
328426
328428
328427
328429

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธีวจิ ัย
จักษุทางการแพทย์แผนจีน
โรค หู คอ จมูกทางการแพทย์แผนจีน
สัมมนา
สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน
อายุรกรรมภายนอกทางการแพทย์
แผนจีน

21 หน่วยกิต

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

2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

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

328526

328511
328512
328513
328514
328527
xxxxxx
xxxxxx
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน
โรคกระดูกทางการแพทย์แผนจีน
ทฤษฎีเวินปิ้ง
ฝังเข็มและการรมยา 3
ทุยหนา 1
ทุยหนา 2
อายุรกรรมภายนอกทางการแพทย์
แผนจีน
รวม

16 หน่วยกิต

สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน
สัมมนา
การอ่านบทคัดสรรซางหานลุ่น
การอ่านบทคัดสรรจินคุ่ยเย่าเลว่
ทฤษฎีการแพทย์แผนจีน
ในสานักต่างๆ
จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา
ทางการแพทย์แผนจีน
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(3-3-8)

1(0-2-1)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต
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328530

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2557
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาต้น
ฝึกงานทางคลินิก 1
รวม

15 หน่วยกิต

328630
328631

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีที่ 5
ฝึกงานทางคลินิก 1
ฝึกงานทางคลินิก 2
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
328531 ฝึกงานทางคลินิก 2
รวม
15 หน่วยกิต
หมายเหตุ ระยะเวลาฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง จัดการศึกษาตลอดทั้งปี

-

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

128

129

130

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

แบบรายงานผลการพิจารณา
ร่าง หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อกรรมการวิพากษ์หลักสูตร : ............นางสาวโสรัจ นิโรธสมาบัติ.........
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัส และชื่อหลักสูตร
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
..โปรดหารือว่าควรใช้. Traditional Chinese Medicine หรือ Chinese Medicine ดี ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนในประเทศจีนจะใช้ Chinese Medicine คะ
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
... ..โปรดหารือว่าควรใช้. Traditional Chinese Medicine หรือ Chinese Medicineดี ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนในประเทศจีนจะใช้ Chinese Medicine คะ และชือ่ ย่อ (อังกฤษ) : B.CM.
เป็น CM
1.3 วิชาเอก
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
1.4 จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
1.5 รูปแบบของหลักสูตร
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
ไม่มีเนือ้ หาให้กรรมการพิจารณา
1.7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
1.8 อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
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1.9 ชื่อ -นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณ วุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิด ชอบ
หลักสูตร
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
1.10 สถานที่จัดการเรียนการสอน
ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
1.11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
 ผ่าน
มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
...11.1.ควรมีการกล่าวถึงเนือ้ หาความสาคัญของการแพทย์แผนจีนต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ....
11.2 วรรค 1 ตรวจสอบคาสะกดภาษาไทยให้ถกู ต้อง
1.12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจสถาบัน
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
1.13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
.......กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป เห็นว่ากาลังจะมีการปรับให้เหลือ 24 หน่วยกิต จาก 30 หน่วยกิต ขอให้ทาง
อาจารย์ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
1.14 การบริหารจัดการ
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
2.1 ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
3.1 ระบบการจัดการศึกษา
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
3.2 การดาเนินการหลักสูตร
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
.......การฝึกงานจานวน 1,200 ชั่วโมงดูจะน้อยไปไหม เมื่อคานวณเป็นจานวนวันเท่ากับ 150 วัน หรือ
คานวณเป็นสัปดาห์ได้ 30สัปดาห์ เป็นชม.ฝึกงานที่น้อยกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศไทยที่มี
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ..... เมื่อดูไปถึงหน้า 62 ข้อ 4.3 จะเขียนอีกแบบ เป็น 2,400 ชม.
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ปรับแก้ตัวเลขวรรคย่อยใน 2.6 2.7 ให้ถกู ต้อง.....
แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี มีผู้สาเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ76.7 (46/60
คน).....
3.3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
......... 328223 ทฤษฎีการแพทย์แผนจีนในสานักต่างๆ ควรจัดการเรียนการสอนหลังศึกษาวิชาอายุรก
รรมทางการแพทย์แผนจีนแล้ว เนื่องจากผู้เรียนต้องมีความรู้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนจีนในระดับหนึ่ง ..........
328423 การอ่านบทคัดสรรซางหานลุ่น ผู้เรียนควรมีความรู้ด้านตารับยาจีนแล้ว
3.4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
3.5 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
4.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
4.3 แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสูร่ ายวิชา
(Curriculum Mapping) หลักสูตร..........................
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ
5.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
5.3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
6.1 การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
6.2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
7.1 การบริหารหลักสูตร
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
7.2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
7.3 การบริหารคณาจารย์
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
7.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
7.5 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
7.6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
7.7 ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
 ผ่าน
 มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
8.2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
8.3 การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ได้ให้คาแนะนาในแต่ละหัวข้อแล้วคะ

ลงนาม................ ...............................................
กรรมการวิพากษ์หลักสูตร
(...นางสาวโสรัจ นิโรธสมาบัติ...)
วันที่.......21....../………12……./…2562…
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แบบรายงานผลการพิจารณา
ร่าง หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อกรรมการวิพากษ์หลักสูตร : ..............นางสาวเสาวลักษณ์ มีศลิ ป์.........
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัส และชื่อหลักสูตร
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
1.3 วิชาเอก
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
หลักสูตรไม่มีวชิ าเอก
1.4 จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
1.5 รูปแบบของหลักสูตร
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
1.7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
1.8 อาชีพที่สามารถปฏิบัตไิ ด้หลังสาเร็จการศึกษา
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
1.9 ชื่ อ -นามสกุ ล เลขประจ าตั ว ประชาชน ต าแหน่ ง และคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
เสนอแนะเพิ่มเติม: หน้า 3 ควรระบุสาขาของอายุรกรรมภายในของวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท ของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร นางสาวจุฬาภัค ศรศักดานุภาพ ให้ชัดเจน
1.10 สถานที่จัดการเรียนการสอน
ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
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1.11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในเรื่องของสถาณการณ์
1.12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจสถาบัน
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
1.13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนให้คณะวิชามีความเหมาะสม แต่คณะไม่มีกลุ่มวิชา/ รายวิชา
ที่ เปิด สอนให้ส าขาวิช า/หลั ก สู ตรอื่น จึงเสนอแนะให้มีก ารเปิด รายวิช าที่ก ารดู แลสุ ข ภาพด้ว ยศาสตร์
การแพทย์แผนจีนให้กับสาขาวิชาหรือภาควิชาอื่น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถดูแลสุขภาพของทั้งคนเองและชุมชนอย่างง่ายได้ ตามพันธกิจของสภาบัน
1.14 การบริหารจัดการ
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
2.1 ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
เสนอแนะให้เพิ่มรายละเอียดข้อ 1. การพั ฒ นาศักยภาพของอาจารย์ (หน้า 13) ในหัวข้อหลั กฐาน/
ตัวบ่งชี้ ข้อ 3. จานวนร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการฝึกอบรม ควรระบุให้ชัดเจนว่าอบรมด้านไหน และในเรื่อง
ไหนบ้า งที่เกี่ ยวข้อ งกั บ การพั ฒ นาศัก ยภาพของอาจารย์ และแผนของการศึก ษาต่อ ของอาจารย์ ว่า ได้ มี
การวางแผนให้ศึกษาในสาขาวิชาไหนบ้างหรือไม่
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
3.1 ระบบการจัดการศึกษา
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
หัวข้อ 2.6 ปัญหานิสติ แรกเข้าทีม่ ีปญ
ั หาด้านภาษาจีน และ 2.7 (หน้า 16) เรียงลาดับหัวข้อผิด
การแก้ ปัญ หาโดยการจั ดโครงการอบรมภาษาจีน (หน้า 16) ควรระบุรายละเอียดว่า จัด อย่างไร
จัดเมื่อใด เป้าหมายคืออย่างไร เช่นให้ผ่านการทดสอบหลังจากอบรม เป็นต้น
3.2 การดาเนินการหลักสูตร
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
3.3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
 ผ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
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หน้า 21 รายวิชาที่ 328223 ทฤษฎีการแพทย์แผนจีนในสานักต่างๆ รายชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Theories
of Various Schoola?
จากแผนการศึกษา (หน้า 30) รายวิชา เภสัชวิทยาเบื้องต้น Basic Pharmacology, ชี วเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry, และ พยาธิวิทยา Pathology ในชั้นปีที่ 3 มีข้อสังเกตเพิ่มเติม เล็กน้อยคือ หากนักศึกษา
มีความรู้ในรายวิช าพื้ นฐานเหล่า นั้นก่ อ น จะทาให้ ส ามารถเรียนรู้และเข้าใจในรายวิชา Internal Medicine
ได้ดีกว่าหรือไม่ (ซึ่งในแผนนั้นมีการเรียนการสอนในเทอมเดียวกัน)
คาอธิบายรายวิชา (หน้า 45) รายวิชา เภสัชวิทยาจีน 2 live-calming endogenous wind-stopping
drug คือประโยคเดียวกัน หรือแยกกัน เป็น live-calming, endogenous wind-stopping drug หรือเป็น livercalming
ขอแนะนาให้ตรวจทานคาแปลของคาอธิบายรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ เพราะยังพบข้อผิดพลาดอยู่
อาทิเช่ น หน้า 46 รายวิช าการอ่า นบทคั ด สรรหวงตี้เน่ยจิง 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 เป็ นสาขาอายุกรรมภายนอก
แพทย์จีนหรือไม่
3.4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
3.5 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ด้านบุ คลิก ภาพ บู รณาการการพั ฒ นาบุ คลิก ภาพ ในรายวิชาที่เกี่ ยวข้อ ง สามารถยกตัว อย่า ง
รายวิชาที่ทาการบูรณาการ และทาการบูรณาการอย่างไรเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถเพิ่มเติมการเขียนเชื่อมโยงกับรายวิชา
ที่เกี่ ยวข้อ งได้ เพราะจะเห็นว่า มีหลายรายวิชาที่เป็ นการเรียนการสอนที่เน้นทางด้านคุ ณธรรมจริยธรรม
อาทิเช่น รายวิชา 002201 พลเมืองใจอาสา หรือ รายวิชา 328512 กฎหมาย จรรยาบรรณ และจิตวิทยา
ทางการแพทย์เป็นต้น และในหัวข้อ
นอกจากนี้อาจจะสามารถเพิ่มเติมในเรื่องของการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ที่สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการได้ (ทักษะ 4C)
4.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
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ข้อ เสนอแนะเพิ่ม เติม ข้อ 2.7.2 กลยุ ทธ์ก ารสอนท่ืใช้ใ นการพั ฒ นาการเรียนรู้ด้า นทั ก ษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒ นาบุ คลิกภาพ ในหัวข้อ (1) ให้นิ สิต ได้ฝึกทั กษะวิชาชี พในชั่วโมงปฏิบัติการ ที่เป็น ของ
ตนเองเพื่อเรียนรู้สุขภาวะของตน และเกิดความระวังสังวรณ์ในการรักษาสุขภาพ และวิธีการประเมิน
ในหน้ า 70 (1) ประเมิ น จากจ านวนครั้ งของการขาดเรีย นอั น เนื่ อ งมาจากความเจ็ บ ป่ ว ยของนิ สิ ต
เสนอแนะให้เพิ่มกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมทักษะด้านนีม้ ากขึน้ เช่น ส่งเสริมชั่วโมงการดูแล
สุขภาพหรือการออกกาลังกายแบบจีนแก่นิสิต เป็นต้น และอาจจะวั ดผลด้วยการตรวจสุขภาพประจาปี
เปรียบเทียบผลก่อนการไปศึกษาที่จีนกับเมื่อแรกเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้น
4.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิด ชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลั ก สู ตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping) หลักสูตร..........................
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
5.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
หัว ข้อ 2.1.2 การทวนสอบในระดั บหลั ก สู ต ร (หน้ า 79) ผลสั ม ฤทธิ์ส อบผ่ า นได้ใ บอนุ ญ าตเป็ น
ผู้ประกอบโรคศิ ล ปะสาขาการแพทย์แผนจี น ควรระบุ รายละเอี ยดให้ ชั ด เจนมากขึ้น เช่ น สอบผ่ า น
ได้ร้อยละเท่าใด ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด
5.3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
6.1 การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
6.2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
7.1 การบริหารหลักสูตร
ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
7.2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
เสนอแนะให้เพิ่มรายละเอียด 1. ตาราเรียนที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนจีน 3. ฐานข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ CNKI (หน้า 86)
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7.3 การบริหารคณาจารย์
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
7.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
7.5 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสติ
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
7.6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
7.7 ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในข้อ 8. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิ ตใหม่ที่มีต่อคุ ณภาพ
หลั กสู ตร และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบั ณฑิ ตใหม่เป็นไปตามที่หลัก สูตรคาดหวัง เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 (หน้า 89) ในข้อนี้ควรระวังในเรื่องของการออกแบบแบบประเมินระดับ
ความพึงพอใจให้ตรงตามเป้าหมายที่ตอ้ งการวัด
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
8.2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
8.3 การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม
8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
 ผ่าน
 มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่ เติม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การปรับปรุงหลักสูตรในปี 2563 นี้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปรับปรุงที่ชัดเจน มีความทัน
ต่อ สถานการณ์ ที่ก าลั งเปลี่ยนแปลงไปอย่า งรวดเร็ว ของสั งคมปั จจุ บัน การบริหารและจั ด การหลั ก สู ต ร
เห็ นได้ว่า มีก ลไกที่ชั ด เจนและมีการประเมินหลัก สู ตรที่มีประสิทธิภ าพอย่างสม่าเสมอ แต่มีข้อ เสนอแนะ
เล็กน้อยเพิ่มเติมในเรื่องของ
- การวัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนของผู้เรียนในแต่ละชั้นปี (Learning Outcome)
- การวางแผนการพั ฒ นาคณาจารย์ที่ควรต้องละเอียดและชัด เจนมากขึ้น เพื่อ สะท้อนให้เห็นการพั ฒ นา
อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพมากขึน้
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- การผลิตบัณฑิตให้ตรงตามปณิ ธานของมหาวิทยาลัย “ปัญ ญา เพื่อ ความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for
Community Empowerment)” ในคาว่าความเข้มแข็งของชุมชนนั้นมีการประเมิน หรือวัดได้อย่างไรจึงจะถือว่า
ได้บรรลุเป้าหมาย
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และอาจารย์ประจาหลักสูตร
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