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หมวดที . ข้อมูลทัวไป
1.ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science Program in Applied Thai Traditional Medicine
2.ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
ชือย่อ : วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
ภาษาอังกฤษ
ชือเต็ม : Master of Science (Applied Thai Traditional Medicine)
ชือย่อ : M.Sc. (Applied Thai Traditional Medicine)
3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
ไม่มี
. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
. รู ปแบบของหลักสู ตร
. รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใช้ ในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
. การรับเข้ าศึกษา
รับทังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
. ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันโดยเฉพาะ

มคอ.
. การให้ ปริญญาแก่ผ้สู ําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาเดียว
. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสู ตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ฉบับปรับปรุ ง)
พ.ศ. 5 ปรับปรุ งจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ) กําหนดเปิ ดสอนภาคการศึกษาที ปี การศึกษา
-ได้พิจารณากลันกรองโดยคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครังที /
เมือวันที… …..เดือน....มีนาคม....................พ.ศ.… ……………
-ได้พิจารณากลันกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัด
การศึกษา ในการประชุมครังที… / … เมือวันที .เดือน ..พฤษภาคม..พ.ศ. … ……
-ได้รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครังที /
เมือวันที…… …..เดือน...พฤษภาคม......พ.ศ…… …………..…
. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติใน ปี การศึกษา
. อาชีพทีสามารถประกอบได้ หลังจบการศึกษา
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจยั ทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์และสมุนไพร ในสถาบันการศึกษา
ทีเปิ ดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิตหรื อองค์กรอืนทีทํางานเกียวกับสมุนไพร
. ชือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ

เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ชือ-นามสกุล
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ประชาชน
วิชาการ
ปี การศึ กษาทีจบ (พ.ศ.)
XXX ศาสตราจารย์พิเศษ สมบูรณ์ เกียรตินนั ทน์ - แพทยศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
กิตติมศักดิ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2545
- สาธารณสุ ขมูลฐานมหาบัณฑิต
(หลักสู ตรนานาชาติ) สถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซี ยน
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528
- หนังสื ออนุมตั ิแสดงความรู ้
ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (สู ติศาสตร์ นรี เวชวิทยา) แพทยสภา, 2520

มคอ.
ลําดับ

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

ชือ-นามสกุล
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XXX รองศาสตราจารย์

อรุ ณพร อิฐรัตน์
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3102401000XXX รองศาสตราจารย์

มะลิ อาจริ ยะกุล

-
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-

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ปี การศึ กษาทีจบ (พ.ศ.)
แพทยศาสตรบัณฑิต (คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล)
มหาวิทยาลัยมหิดล,
ใบประกอบโรคศิลป
(สาขาผดุงครรภ์แผนโบราณ)
กองประกอบโรคศิลป,
Ph.D (Pharmacognosy) King’
s College, University of
London, UK, 2545
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
(เภสัชเวท) คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
เภสัชศาสตรบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2524
ใบประกอบโรคศิลป
(สาขาเวชกรรมแผนโบราณ)
กองประกอบโรคศิลป, 2546
ใบประกอบโรคศิลป
(สาขาเภสัชกรรมแผนโบราณ)
กองประกอบโรคศิลป, 2546
หนังสื ออนุมตั แิ สดงความรู ้
ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (สาขาเวช
ศาสตร์ ครอบครัว) แพทยสภา,
2547
Cert.Fellowship in Clinical and
Research in Dermatology, Free
University, Berlin, Germany
วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความ
ชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (สาขา
ตจวิทยา) แพทยสภา, 2526
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู ง

มคอ.
ลําดับ

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

ชือ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ปี การศึ กษาทีจบ (พ.ศ.)
(สาขาอายุรศาสตร์ ) คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524
- แพทยศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยม อันดับ ) (คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล)
มหาวิทยาลัยมหิดล,
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์ การแพทย์)
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,

10. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั การพัฒนาทางเศรษฐกิจกําลังมุ่งไปสู่การเปิ ดตลาดการค้าเสรี การติดต่อธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศจะขยายตัวกว้างขวางยิ งขึน และมีการแข่งขัน กันมากขึน การให้บริ ก ารทุก รู ปแบบ
รวมทังการให้บริ การดูแลรักษาสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยจะต้องเน้นคุณภาพมาตรฐานให้
เป็ นที ยอมรั บในระดับนานาชาติ อีก ทังองค์ค วามรู้ทางด้านแพทย์แผนไทยจะต้องถูกพิสูจ น์ให้เห็ น
ประจักษ์ในเชิงวิทยาศาสตร์จนเป็ นทียอมรับในระดับสากลจึงจะมีผใู้ ช้อย่างกว้างขวาง ดังนัน หลักสูตร
นีต้องการผลิตบัณฑิตทีมีความคิด มีการวางแผนงานด้านวิจยั และมีศกั ยภาพในการทําวิจยั ด้านการแพทย์
แผนไทยและสมุนไพรไทย ทีสามารถพิสูจน์องค์ความรู้ของภูมิปัญญาให้เป็ นวิทยาศาสตร์ และเป็ นที
ประจักษ์ในระดับมาตรฐานสากลได้
. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย อยูค่ ่สู งั คมไทยมาอย่างต่อเนือง
ยาวนาน แม้ปัจจุบนั การแพทย์แผนตะวันตกจะมีบทบาทมากทีสุ ด ในระบบสุ ขภาพของประเทศ แต่
การแพทย์แผนไทยก็ยงั มีส่วนในการรับใช้คนไทยมาโดยตลอด ยิ งในปั จจุบนั กระแสความนิ ยมในการ
ดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติกาํ ลังเพิ มสูงขึนเรื อย ๆ ทังในระดับประเทศและนานาชาติ ศาสตร์ การแพทย์
แผนไทยอันเป็ นภูมิปัญญาทีบรรพบุรุษสังสมและถ่ายทอดสื บต่อกันมาก็จะยิ งมีบทบาทมากขึน ทังต่อ
การดูแลสุขภาพประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และทีสําคัญคือเมือวันที มิถุนายน

มคอ.
พ.ศ. คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไทย สุขภาพ
วิถีไท พ.ศ.2550-2554 ซึงกําหนดเป้ าหมายของการพัฒนาไว้ว่าให้มีระบบบริ การการแพทย์แผนไทยทีมี
มาตรฐานและคุณภาพทัดเทียมกับระบบบริ การการแพทย์แผนปัจจุบนั การผลิตยาไทยและยาสมุนไพร
ทุกระดับมีคุณภาพและมาตรฐาน มีมูลค่าและปริ มาณการใช้ยาไทยและยาสมุนไพรให้เพิ มขึนเพือลด
การพึงพายาและเวชภัณฑ์ทีนําเข้าจากต่างประเทศ ดังนันองค์ความรู้จึงต้องพิสูจน์ให้เป็ นทียอมรับใน
บุคลากรในสาขาอืน และประชาชนทัวไปจึงจําเป็ นต้องใช้การวิจยั ในระดับบัณฑิตศึกษาเพือการพิสูจน์
องค์ความรู้เหล่านันให้เป็ นเชิงประจักษ์ และเพือเอาองค์ความรู้ทีได้พิสูจน์ มาใช้ในการลดปั ญหาการ
นําเข้ายาและเวชภัณฑ์จากต่างประเทศ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
เมือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมกําลังดําเนิ นไปในทิศทางดังกล่าวข้างต้น
การพัฒนาหลักสูตรนีจึงให้ความสําคัญต่อการผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ทีมีคุณภาพ มาตรฐาน
ตามสภาวิชาชี พ กํา หนดทังในการทําเวชปฏิบัติ ก ารแพทย์แผนไทย การผลิต ยาจากสมุน ไพรและ
ผลิตภัณฑ์ทีเกียวกับสมุนไพร นอกจากนีการผลิตมหาบัณฑิตจะช่วยทําให้นักวิชาการทีมีความรู้แพทย์
แผนไทยมากขึนเพราะเป็ นสาขาทีเปิ ดใหม่ โดยเฉพาะเป็ นความต้องการของสถาบันการศึกษาเป็ นอย่าง
ยิง ทีมีมหาบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ทีมีความสามารถทางด้านการวิจยั และวิชาการในระดับสูง
. ความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปรับปรุ ง ตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัย และคณะ
แพทยศาสตร์อนั เป็ นต้นสังกัดของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึงรับผิดชอบหลักสูตรนี ซึงมี
ภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตและสร้ างองค์ความรู้ด้านสุ ขภาพทีได้ มาตรฐานสากล เหมาะสมกับความ
ต้องการของประเทศ และเป็ นผู้นําระดับประเทศทางด้ านงานวิจยั ทีบูรณาการความรู้แพทย์แผนไทยกับ
แผนปัจจุบัน
. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืนของสถาบัน (เช่ น รายวิชาทีเปิ ดสอน
เพือให้ บริการคณะ/ภาควิชาอืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอืน)
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน
รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทีเปิ ดสอน
ให้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้แก่
1. พว.600 วิธีวิทยาการวิจยั และจริ ยธรรม
2(2-0-6)
2. พว.700 สถิติประยุกต์
2(2-0-6)

มคอ.
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืนต้องมาเรียน
รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทีเปิ ด
สอนให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ และหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาอืนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่
1. ผท.600 สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 1
1(1-2-3)
2. ผท.601 สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 2
1(1-2-3)
3. ผท.602 หลักการการแพทย์แผนไทย
3( - - )
4. ผท.603 สมุนไพรไทยและยาพืนบ้าน
3( -3-7)
5. ผท.607 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-9)
6. ผท.608 การจัดการด้านการดูแลสุขภาพของการแพทย์แผนไทย
3(3-0-9)
7. ผท.644 การวิจยั คลินิกแพทย์แผนไทยและจริ ยธรรม
3( -3-7)
8. ผท.645 การฝึ กปฏิบตั ิงานเฉพาะทางด้านแพทย์แผนไทย
3(0-9-3)
9. ผท.6 การวิจยั เชิงคุณภาพทางการแพทย์แผนไทย
3( -3-7)
10. ผท.648 เวชกรรมแผนไทยประยุกต์
3( - - )
11. ผท.664 ปัญหาพิเศษทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
3( -9-3)
12. ผท.665 การสกัดและการตรวจเอกลักษณ์สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3( - - )
13. ผท.6 การประเมินผลทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
(--)
14. ผท.687 การพัฒนาสูตรตํารับยาสมุนไพร
3( -3-7)
15. ผท.688 มาตรฐานสมุนไพร
3( - - )
16. ผท.689 วิทยาการเครื องสําอางจากสมุนไพร
3( - - )
17. ผท.697 การเพาะเลียงเนือเยือพืชสมุนไพร
3( -3-7)
. การบริหารจัดการ
1. แต่งตังผูป้ ระสานงานรายวิชาทุกรายวิชาเพือทําหน้าทีประสานงานกับหน่วยงานที
เกียวข้องอาจารย์ผสู้ อน และนักศึกษา ในการพิจารณาข้อกําหนดรายวิชา การจัดการ
เรี ยนการสอน และการประเมินผลการดําเนินการ
2. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการหลักสูตรควบคุมการดําเนินการเกียวกับกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนเพือให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตร

มคอ.
หมวดที . ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
. ปรัชญา
มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ใฝ่ รู้ มีคุณธรรม มีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
องค์ค วามรู้ทางแพทย์แผนไทยได้อย่างลึกซึงด้วยกระบวนการวิจยั ทางคลินิก กระบวนการวิจ ัยทาง
วิทยาศาสตร์ และจริ ยธรรม อันเป็ นทียอมรับในระบบสากล รวมทัง มีกระบวนการคิด สามารถติดตาม
ความรู้ทีทันสมัยเพือนํามาผสมผสานและบูรณาการกับการแพทย์แผนปั จจุบนั พร้อมทังพัฒนาแพทย์
แผนไทยเข้าสู่ระดับสากล เพือช่วยแก้ปัญหา สาธารณสุขของประเทศได้อย่างเหมาะสม
. ความสําคัญ
คณะแพทยศาสตร์ แ ละสาขาวิ ช าการแพทย์แ ผนไทยประยุก ต์ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์
มีโครงสร้าง บุคลากร ห้องปฏิบตั ิการและเครื องมือ รวมถึงงบประมาณทางด้านวิจยั ทีพร้อมในการทํางาน
แบบบูร ณาการความรู้ การวิจ ัยระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปั จ จุบัน ทังนี คณะแพทยศาสตร์
มีหน่ ว ยงานด้านพรี ค ลินิ ก คลิ นิ ก ชุ มชน ที ช่ ว ยสนับสนุ น การพัฒ นาและบูร ณาการองค์ค วามรู้ แพทย์
แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบนั เพือประยุกต์ใช้ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
เพือให้บณ
ั ฑิตทีสําเร็ จการศึกษาในหลักสูตรเป็ นบัณฑิตทีพึงประสงค์ดงั นี
1. มีความรู้ ใฝ่ รู้ มีความสามารถในการวิจยั ระดับสากล
2. มีความสามารถบูรณาการความรู้แพทย์แผนไทย ให้เป็ นวิทยาศาสตร์เป็ นทียอมรับใน
ระดับสากล
3. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิการวิจยั ทางคลินิกแลการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมได้มาตรฐานถูกต้องและเป็ นทียอมรับทังในระดับประเทศ
และระดับสากล
4. มีความเป็ นผูน้ าํ ทางความคิด การวิจยั องค์ความรู้ทางแพทย์แผนไทยให้เป็ นทีประจักษ์
5. มีจริ ยธรรมวิชาชีพ จริ ยธรรมในการวิจยั และจริ ยธรรมทางวิชาการ

มคอ.
. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
. แผนการพัฒนา/เปลียนแปลง
. กลยุทธ์
. หลักฐาน/ตัวบ่งชี
ระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตร  การปรับปรุ งหลักสูตรทุก ปี
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
 การปรับปรุ งคุณภาพหลักสูตร  ผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตร จากคณาจารย์
 การประกันคุณภาพหลักสูตร
ประจําหลักสูตร นักศึกษา
บัณฑิตและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
แผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
 สัมมนาทางวิชาการทีเกียวข้อง  ระดับความพึงพอใจของ
กับสมุนไพร การแพทย์
ผูเ้ ข้าร่ วมการสัมมนา
แผนไทย และวิทยานิพนธ์
 การพัฒนาทักษะนักศึกษา
 จํานวนผลงานจาก
ในการจัดทําบทความทาง
วิทยานิพนธ์ ทีได้รับการ
วิชาการในระดับชาติ (ระบุ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
ในรายวิชาสัมมนาการแพทย์
ชาติและ/หรื อระดับ
แผนไทยประยุกต์)/ ระดับ
นานาชาติ
นานาชาติ (จัดอบรมและ
เชิญผูเ้ ชียวชาญ จาก
ต่างประเทศให้ความรู้)
 การส่งเสริ มและสนับสนุน  จํานวนผลงานจาก
นักศึกษาในการนําเสนอ
วิทยานิพนธ์ทีนําเสนอ
ผลงานในทีประชุมวิชาการ
ผลงานในการประชุม
ระดับชาติและ/หรื อระดับ
วิชาการในระดับชาติ
นานาชาติ
และ/หรื อระดับนานาชาติ

มคอ.
หมวดที ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
. ระบบการจัดการศึกษา
. ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลา
การศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า สัปดาห์ แต่ให้เพิ มชัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ
. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
. การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
. การดําเนินการหลักสู ตร
. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
ข้อ และมีคุณสมบัติ ดังนี
1. เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหรื อคาดว่าจะสําเร็ จการศึกษาก่อนวันขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์) การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรื อสาขาอืนทีเกียวข้อง หรื อสาขาทีเทียบเท่าทังในหรื อ
ต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาทีมหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. ผูท้ ีเลือกเรี ยนด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์คลินิกต้องเป็ นผูท้ ีสําเร็ จการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์) หรื อการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บณั ฑิต หรื อสาขาทีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาแล้วเห็นชอบ
3. ต้องมีคะแนนเฉลียสะสม (GPA) ไม่ตากว่
ํ า .50 หรื อคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้สมัครได้
4. กรณี เป็ นผูเ้ ข้าศึกษาชาวต่างชาติตอ้ งสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยอยูใ่ น
ระดับดี มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์
ชีวภาพหรื อสาขาทีเกียวข้องจากสถาบันการศึกษาทีประเทศนันรับรองวิทยฐานะ

มคอ.
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1. ผูเ้ ข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์และวิชาทีคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาํ หนด
2. ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFLหรื อ IELTS โดย
ผลสอบต้องไม่เกิน ปี นับถึงวันสมัคร
3. เงือนไขอืนๆ ให้เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรื อคณะแพทยศาสตร์
. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
. กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ไขปัญหา/
ข้ อจํากัดของนักศึกษา
การปรับตัวและวิธีการเรี ยนรู้ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อจํากัดด้านทักษะภาษาอังกฤษ

 มีการปฐมนิเทศระบบการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา
ให้แก่นกั ศึกษาใหม่
 มีระบบอาจารย์ทีปรึ กษาทัวไปเพือดูแลนักศึกษาตังแต่
แรกเข้าจนสําเร็ จการศึกษา และมีการแต่งตังอาจารย์ที
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือช่วยดูแลและติดตามการทํา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอีกทางหนึง
 มีการจัดการเรี ยนการสอนทีเอือประโยชน์ให้แก่
นักศึกษา เพือเข้าใจการวิจยั ด้านการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
 วางแผนการศึกษาและการทําวิทยานิพนธ์ให้นกั ศึกษา
ตังแต่ชนปี
ั ที
 มีนกั ศึกษารุ่ นพีให้คาํ แนะนําด้านการเรี ยนและถ่ายทอด
ประสบการณ์ดา้ นต่างๆ ในการวิจยั เทคนิคต่างๆ ใน
การทําวิจยั การเขียนบทความวิชาการ และการเขียน
วิทยานิพนธ์
 เจ้าหน้าทีงานบริ การการศึกษาให้ขอ้ มูลและคําแนะนํา
เรื องต่างๆ ทีเกียวข้องกับการศึกษา
 ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้ารับการอบรมเพือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
 นักศึกษาได้เรี ยนรู้จาก visiting professor จาก
ต่างประเทศเพือแนะนํา และถ่ายทอดการเขียนบทความ
วิจยั และเทคนิคการวิจยั ต่างๆ ทีเป็ นภาษาอังกฤษ

มคอ.
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ปี
ในแต่ละปี การศึกษาจะรับนักศึกษาปี ละ 12 คน
จํานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
ชันปี ที
12
12
12
12
ชันปี ที
12
12
12
12
รวม
12
24
24
24
24
คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา
12
12
12
12
. งบประมาณตามแผน ใช้งบประมาณดังนี
งบบุคลากร
2,360,000 บาท
หมวดเงินเดือน
2,000,000
บาท
หมวดค่าจ้างประจํา
360,000
บาท
งบดําเนินการ
1,304,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน
164,000
บาท
หมวดค่าใช้สอย
300,000
บาท
หมวดค่าวัสดุ
700,
บาท
หมวดสาธารณูปโภค
140,000
บาท
งบลงทุน
2,000,000 บาท
หมวดครุ ภณ
ั ฑ์
, ,
บาท
รวมทังสิ น
5,664,000 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 200,000 บาทต่อปี โดยมีการบริ หารจัดการเป็ นโครงการปกติใช้
งบประมาณแผ่นดินประจําปี
. ระบบการศึกษา
 แบบชันเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสือสิ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสือแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสือหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสือหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อืนๆ (ระบุ)
. การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
ข้อ . และ ข้อ

มคอ.
. หลักสู ตรและอาจารย์ผ้สู อน
. หลักสู ตร
. . จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
 ตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต ประกอบด้วยการศึกษารายวิชาไม่นอ้ ยกว่า
หน่วยกิต และทําวิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
 ตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต ประกอบด้วยการศึกษารายวิชา ไม่นอ้ ยกว่า
หน่วยกิต และทําวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต สําหรับผูท้ ีโอนมาจากหลักสูตรระดับ
ปริ ญญาเอก (กรณี เปิ ดหลักสูตรระดับปริ ญญาเอก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
. . โครงสร้ างหลักสู ตร
) หมวดวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาบังคับเลือกไม่นอ้ ยกว่า
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า
หน่วยกิต
) วิทยานิพนธ์
หน่วยกิต
ขอบข่ ายงานวิจยั
แบ่งเป็ น 2 กลุ่มวิชา ได้แก่
. กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์คลินิก : การวิจยั แพทย์แผนไทย และยาจากสมุนไพรในคลินิก
. กลุ่มวิชาวิจยั การแพทย์แผนไทยประยุกต์ : การวิจยั ตังแต่ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและการทําวิจยั ใน
ห้องปฎิบตั ิการทดลอง
. . รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี
อักษรย่อ พว/MS หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผท/TA หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
เลขหลักหน่ วย หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ กลุ่มวิชาบังคับเลือกและกลุ่มวิชาเลือก
-3 หมายถึง
วิชาบังคับ
หมายถึง
วิชาบังคับเลือก
7-9 หมายถึง
วิชาเลือก

มคอ.
เลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มรายวิชาต่าง ๆ
หมายถึง
กลุ่มวิชาทัวไป
หมายถึง
กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์คลินิก
หมายถึง
กลุ่มวิชาวิจยั การแพทย์แผนไทยประยุกต์
หมายถึง
กลุ่มวิชาผลิตภัณฑ์
เลขหลักร้ อย หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
หมายถึง
วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
หมายถึง
วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาโท
. . . วิชาบังคับ จํานวน หน่วยกิต ดังนี
รหัสวิชา
ชือวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
พว.600
วิธีวิทยาการวิจยั และจริ ยธรรม*
2( - - )
MS 600
Research Methodology and Ethics
พว.700
สถิติประยุกต์*
2( - - )
MS 700
Applied Statistics
ผท.600
สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 1
1(1-2-3)
TA 600
Seminar in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine
ผท.601
สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 2
1(1-2-3)
TA 601
Seminar in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine
ผท.602
หลักการการแพทย์แผนไทย
3( - - )
TA 602
Principles of Thai Traditional Medicine
ผท.603
สมุนไพรไทยและยาพืนบ้าน
3( -3-7)
TA 603
Thai Herbs and Folk Medicine
หมายเหตุ * ศึกษาวิชาร่ วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มคอ.
. . . วิชาบังคับเลือก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาบังคับเลือก จํานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชือวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ผท.644
การวิจยั คลินิกแพทย์แผนไทยและจริ ยธรรม
3( -3-7)
TA 644
Clinical Trial Research in Thai Traditional Medicine and Ethics
ผท.645
การฝึ กปฏิบตั ิงานเฉพาะทางด้านแพทย์แผนไทย
3(0-9-3)
TA 645
Specialization Practices of Thai Traditional Medicine
ผท.664
ปัญหาพิเศษทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
3( -9-3)
TA 664
Special Problem in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine
ผท.665
การสกัดและการตรวจเอกลักษณ์สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3( - - )
TA 665
Extractions and Identifications of Natural Product
3.1.3.3 วิชาเลือก
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาเลือกตามความเห็นชอบของอาจารย์ทีปรึ กษา
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชือวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ผท.607
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-9)
TA 607
Health Economics
ผท.608
การจัดการด้านการดูแลสุขภาพของการแพทย์แผนไทย
3(3-0-9)
TA 608
Health Care Management of Thai Traditional Medicine
ผท.6
การวิจยั เชิงคุณภาพทางการแพทย์แผนไทย
3( -3-7)
TA 647
Qualitative Research in Thai Traditional Medicine
ผท.648
เวชกรรมแผนไทยประยุกต์
3( - - )
TA 648
Applied Thai Medical Sciences
ผท.6
การประเมินผลทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
(--)
TA 6
Biological Evaluation of Natural Products
ผท.687
การพัฒนาสูตรตํารับยาสมุนไพร
3( -3-7)
TA 687
Herbal Medicine Formulae Development
ผท.688
มาตรฐานสมุนไพร
3( - - )
TA 688
Standardization of Herbal Plants

มคอ.
ผท.689
TA 689
ผท.697
TA 697

วิทยาการเครื องสําอางจากสมุนไพร
Herbal Cosmetics
การเพาะเลียงเนือเยือพืชสมุนไพร
Herbal Plant Tissue Culture

3( - - )
3( -3-7)

. . . วิทยานิพนธ์
นักศึกษาจะต้องเลือกหัวข้อในการทําวิทยานิพนธ์ตามกลุ่มวิชาไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ตามความเห็นชอบของอาจารย์ทีปรึ กษา
รหัสวิชา
ชือวิชา
หน่ วยกิต
ผท.800
วิทยานิพนธ์
12
TA 800
Thesis
. . แสดงแผนการศึกษา
 เป็ นแผนการศึกษาแผน ก แบบ ก คือ แผนการศึกษาทีเน้นการวิจยั โดยมีการ
ทําวิทยานิพนธ์ และศึกษารายวิชา
 แผนการศึกษาสําหรับผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อผูท้ ีโอนมา
จากหลักสูตรระดับปริ ญญาเอก (กรณี เปิ ดหลักสูตรระดับปริ ญญาเอก สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
ปี การศึกษาที 1
ภาคการศึกษาที 1
รายวิชา
วิชาบังคับ
พว.600 วิธีวิทยาการวิจยั และจริ ยธรรม
พว.700 สถิติประยุกต์
ผท.602 หลักการการแพทย์แผนไทย
ผท.603 สมุนไพรไทยและยาพืนบ้าน
วิชาบังคับเลือก
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
10
2
2
3
3
3
3

มคอ.
ภาคการศึกษาที 2
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
วิชาบังคับ
1
ผท.600 สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร1
วิชาบังคับเลือก
3
วิชาเลือก
รวม
10
ปี การศึกษาที 2
ภาคการศึกษาที 1
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
วิชาบังคับ
1
ผท.601 สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 2 1
วิทยานิพนธ์
6
รวม
7
ภาคการศึกษาที 2
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
6
รวม
6
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่า หน่ วยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
พว.600 วิธีวทิ ยาการวิจยั และจริยธรรม
2(2-0-6)
MS 600 Research Methodology and Ethics
ระเบียบวิธีและขันตอนการทํางานวิจยั การค้นหาข้อมูลจากหนังสือ วารสารและข้อมูล
ทางเครื อข่ายสารสนเทศ กระบวนการออกแบบงานวิจยั การตังสมมติฐานวิจยั การเลือกใช้เครื องมือ
วิธีการรวบรวมข้อมูล การควบคุมงานวิจยั การแปลผลทางสถิติในการเขียนรายงานการวิจยั การ
วิเคราะห์งานวิจยั ทีตีพิมพ์ในวารสาร จริ ยธรรมในการทําวิจยั ในคนและสัตว์ ความเสียงและ
ประโยชน์ทีจะได้รับ จากงานวิจยั

มคอ.
พว.700
MS 700

สถิตปิ ระยุกต์
2(2-0-6)
Applied Statistics
สถิติเชิงพรรณาและเชิงวิเคราะห์ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และประมวลผล
ด้วยโปรแกรม สถิติ ความน่าจะเป็ นทีใช้ในงานทางการแพทย์ การประมาณช่วงความเชือมันของ
พารามิเตอร์ การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติแบบ parametric และ non-parametric การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ดว้ ยสมการถดถอย
ผท.60
TA 60

สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 1
1(1-0-3)
Seminar in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine
เรื องทีน่าสนใจหรื อเป็ นสิงใหม่ๆ หรื อแนวโน้มในอนาคตทางด้านวิทยาศาสตร์สมุนไพร
หรื อวิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องอย่างเป็ นระบบ จากตํารา วารสาร สิ งพิมพ์ ข้อมูลทีเก็บในรู ปสือ
อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ การประเมินคุณค่าของสิ งพิมพ์ การรวบรวมประมวลอย่างเป็ นขันตอน
เพือนําเสนอสําหรับการอภิปราย
ผท.601
TA 601

สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 2
1(1-0-3)
Seminar in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine 2
ติดตามความก้าวหน้าของการรวบรวม ทบทวน เอกสาร ทีเกียวข้องกับวิทยานิพนธ์
การสรุ ป และ วิเคราะห์และการประเมินคุณค่าอย่างเป็ นขันตอนอย่างมีระบบ เพือนําเสนอแนวคิดและ
ทิศทางของทําวิทยานิพนธ์ พร้อมกับการอภิปรายผลการรวบรวม

ผท.602
TA 602

หลักการการแพทย์แผนไทย
3(2-3-7)
Principles of Thai Traditional Medicine
แนวคิด หลักการการแพทย์แผนไทย ซึงประกอบด้วย เวชกรรมไทย เภสัชกรรมแผนไทย
การนวดไทย ผดุงครรภ์แผนไทย และการประยุกต์ การเปรี ยบเทียบกับการแพทย์แผนปัจจุบนั

ผท.6
TA 6

สมุนไพรไทยและยาพืนบ้ าน
3(2-3-7)
Thai Herbs and Folk Medicine
สมุนไพรไทยและยาพืนบ้าน การนํามาใช้ทางพืนบ้าน ประโยชน์ สารประกอบทางเคมี
เปรี ยบเทียบการใช้ยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบนั การใช้ตวั ยาทดแทนกัน การอ่านและแปลตํารายา
พืนบ้าน การวิเคราะห์ตวั ยาในตํารับยาพืนบ้านและหลักการรักษาตามระบบแผนไทยเพือเป็ นรากฐาน
ในการนําสมุนไพรมาเป็ นยารักษาโรคในยาแผนปัจจุบนั

มคอ.
ผท.606
TA 606

เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ
3(3-0-9)
Health Economics
แนวคิดเบืองต้นของวิชาเศรษฐศาสตร์ การประเมินภาวะสุขภาพและผลลัพธ์ทางสุขภาพที
เกียวข้องกับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายสาธารณสุขและการวางแผน ข้อมูลเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุขของประเทศ ระบบประกันสุขภาพ การวิเคราะห์ตน้ ทุน การประเมินคุณค่าผลการศึกษา
ด้านการแพทย์และสุขภาพทีมีการประเมินทางเศรษฐศาสตร์
ผท.607
TA 607

การจัดการด้านการดูแลสุ ขภาพของการแพทย์แผนไทย
3(3-0-9)
Health Care Management of Thai Traditional Medicine
ทักษะการเป็ นผูน้ าํ และผูบ้ ริ หารจัดการงานด้านการดูแลสุขภาพ แบบองค์รวมตามหลักการ
ของแพทย์แผนไทยในการตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ ในระบบสุขภาพยุคปัจจุบนั เนือหาวิชา เน้นเรื อง
การบริ หารจัดการแบบสหวิทยาการ การกําหนดนโยบาย การวางแผนงาน ตลอดจนการสือสารและ
ประสานความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยใช้หลักวิชาทางการแพทย์แผนไทยหรื อการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม

ผท.644
TA 644

การวิจยั คลินิกแพทย์แผนไทยและจริยธรรม
3(2-3-7)
Clinical Trial Research in Thai Traditional Medicine and Ethics
กระบวนการวิจยั ทางคลินิก จริ ยธรรมทางการแพทย์ และจริ ยธรรมการทําวิจยั ทีเกียวข้อง
กับคน เพือนําไปสู่การเขียนโครงร่ างวิจยั ทางคลินิกทีถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยปฏิบตั ิตาม
จริ ยธรรมทางการแพทย์และจริ ยธรรมการทําวิจยั เกียวข้องกับคนอย่างเหมาะสม
ผท.645
TA 645

การฝึ กปฏิบัตงิ านเฉพาะทางด้ านแพทย์แผนไทย
3(0-9-3)
Specialization Practices of Thai Traditional medicine
การสังเกตการณ์ และฝึ กปฏิบตั ิงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบนั
กับผูเ้ ชียวชาญเฉพาะทาง พร้อมทังวิเคราะห์ สังเคราะห์ อาการของโรคทางการแพทย์แผนไทยเพือเทียบ
เคียงกับการแพทย์แผนปัจจุบนั การประยุกต์กบั การแพทย์แผนปัจจุบนั แบบผสมผสานจริ ยธรรมวิชาชีพ

มคอ.
ผท.647
TA 647

การวิจยั เชิงคุณภาพทางการแพทย์แผนไทย
3(2-3-7)
Qualitative Research in Thai Traditional Medicine
เทคนิคการวิจยั เชิงคุณภาพ เพือให้ได้ขอ้ มูลทางการรักษาทางด้านแพทย์แผนไทย แนวคิด
ขององค์ความรู้ พร้อมทังวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพแบบพรรณนาด้านการแพทย์แผนไทย
จริ ยธรรมการวิจยั

ผท.648
TA 648

เวชกรรมแผนไทยประยุกต์
3(3-0-9)
Applied Thai Medical Science
การวินิจฉัยโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย หลักการรักษาตามคัมภีร์ต่างๆ ของ
เวชกรรมแผนไทยและหลักการรักษาเทียบเคียงและประยุกต์กบั การรักษาโรคทางการแพทย์แผน
ปัจจุบนั บนพืนฐานหลักการทางวิทยาศาสตร์และจริ ยธรรมวิชาชีพ
ผท.664
TA 664

ปัญหาพิเศษทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
3(0-9-3)
Special Problems in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine
ปัญหาพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ สมุนไพร และทางคลินิก กระบวนการและเทคนิคใน
การวิจยั เพือเป็ นพืนฐานในการทําวิทยานิพนธ์
ผท.6
TA 6

การสกัดและการตรวจเอกลักษณ์สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(2- - )
Extraction and Identification of Natural Product
เทคนิคการแยกสกัดสารจากสมุนไพรหรื อผลิตภัณฑ์ทีได้จากธรรมชาติ การตรวจสอบ
วิเคราะห์คุณภาพ คุณลักษณะของสารสําคัญจากสมุนไพรหรื อเภสัชภัณฑ์ทีมีจาํ หน่ายในท้องตลาด
และวิธีพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารโดยเทคนิคเสปกโตรสโคปี

ผท.6
TA 667

การประเมินผลทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(2-3-7)
Biological Evaluations of Natural Products
เทคนิคการตรวจสอบสารสกัดจากสมุนไพรทางชีวภาพ การประเมินคุณค่าของสารสกัด
โดยการแสดงผลต่อสัตว์ทดลอง หรื อสิ งมีชีวิตบางชนิดเช่นเซลล์สตั ว์ หรื อเซลล์มนุษย์

มคอ.
ผท.687 การพัฒนาสู ตรตํารับยาสมุนไพร
3(3-0-9)
TA 687 Herbal Medicine Formulae Development
หลักการและเทคนิคการตังและพัฒนาตํารับ สูตรตํารับยาและอืนๆ ทีเกียวข้องทาง
เภสัชกรรมแผนไทยและสมุนไพร เพือนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการรักษาและดูแลสุขภาพ
ผท.688
TA 688

มาตรฐานสมุนไพร
3(2-3-7)
Standardization of Herbal Plants
หลักการหามาตรฐานสมุนไพรตามหัวข้อในเภสัชตํารับ พร้อมทังการประเมินคุณภาพ
ของสมุนไพรนันด้วยการตรวจสอบโดยวิธีการต่างๆ เช่น วิธีการตรวจคุณสมบัติทางกายภาพทางเคมี
ทางชีววิทยา การใช้กล้องจุลทรรศน์ การใช้ประสาทสัมผัส การทดสอบโดยใช้ เทคนิคสเปกโทรสโคปี
ตลอดจนการวิเคราะห์คุณภาพและปริ มาณของสารสําคัญ การพิสูจน์เอกลักษณ์ของยาสมุนไพร ใน
รู ปสมุนไพรสด สมุนไพร แห้ง ผงยา การหาชือวิทยาศาสตร์การเก็บสมุนไพรเพือใช้อา้ งอิง การวิเคราะห์
ผงยาและการทดสอบ การพิสูจน์การปนเปื อนของยาสมุนไพร
ผท.689
TA 689

วิทยาการเครืองสําอางจากสมุนไพร
3(2-3-7)
Herbal Cosmetics
วิทยาการเครื องสําอาง รู ปแบบการเตรี ยมเครื องสําอาง การประเมินคุณสมบัติทางชีวภาพ
ความคงตัว และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื องสําอางแบบใหม่
ผท.697
TA 697

การเพาะเลียงเนือเยือพืชสมุนไพร
3(2- - )
Herbal Plants Tissue Culture
การเพาะเลียงเนือเยือพืชสมุนไพร เทคนิคต่างๆ ในการเพาะเลียง เนือเยือพืช เช่น การตรึ ง
เซลล์ อิลิซิเตชัน (elicitation) การหมักเซลล์เพาะเลียงของพืช และการนําเนือเยือเพาะเลียงไปประยุกต์
เช่น การศึกษาวิถีชีวสังเคราะห์ของพืช การตรวจหาสารทุติยภูมิ การศึกษาพันธุวิศวกรรมของเซลล์พืช
การทําเอนไซม์จากเนือเยือเพาะเลียงของพืชให้บริ สุทธิ
ผท.800
TA 800

วิทยานิพนธ์
12
Thesis
การสร้างโครงการวิจยั และการดําเนินการวิจยั ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์และทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ การเขียนและนําเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพือเผยแพร่ จริ ยธรรม
ในการทําวิจยั และจรรยาบรรณในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

มคอ.
3.1.5.2 คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
MS 600 Research Methodology and Ethics
2(2-0-6)
Methods and processes in doing research; documentation review from journals and
electronic informations; steps in research design, hypothesis setting, tool selection, data collection,
research management, statistical interpretation of report writing, critical appraisal; research ethics in
human and animals, risk and usufulness of research
MS 700

Applied Statistics
2(2-0-6)
Descriptive and analytic statistics; data collection, data analysis and program by
software for data processing in biomedical statistics and probability, parameter estimation,
parametric and non-parametric testing for significance and regression analysis

TA 60

Seminar in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine
1(0-2-2)
Interesting topics or new topics or future herbal scientific trends or sciences concerning
systematically from text books, journal, publication and other information sources such as
information from IT , analysis and evaluation the values of those topics, systematically compile for
presentation and discussion
TA 601

Seminar in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine 2
1(0-2-2)
Following topics which related thesis by literature review , analysis and conclude trend
to do future research work by systematically compile presentation and discussion for concept and
trend of thesis work
TA 602

Principles of Thai Traditional Medicine
3(2-3-7)
Concepts of Thai traditional medicine which compose with Thai medicine; Thai Pharmacy,
Thai massage; Thai midwifery and their application, comparison with modern medicine
TA 603

Thai Herbs and Folk Medicine
3(2-3-7)
Thai herbs and folk medicines, initialization indigenously, usefulness, chemical
composition, compare with modern medicine, substitution, reading and translation of folk medicine

มคอ.
preparation , analyze the composition of these drugs, Thai traditional medicine treatment concepts to
be the basic tools for further use as modern medicine
TA 607

Health Economics
3(3-0-9)
Basic concept of health economic, assessment of health condition and health results
concerning economic analysis , health policy and planning, country health economic, health
insurance system, analysis of capital , evaluation the medical and health economic study value
TA 608

Health Care Management of Thai Traditional Medicine
3(3-0-9)
Skills of leaderships and holistic health management according to Thai traditional
medicine to respond various health problems at present; the topics put the emphasis on
multidisciplinary approach which including policy setting , planning as well as communication and
cooperate between various agencies using Thai Traditional Medicine concepts or holistic health care
TA 644 Clinical Trial Research in Thai Traditional Medicine and Ethics
3(2-3-7)
Clinical research study, medical ethics and ethic in research involving human subjects
for going forward to write clinical research protocol scientifically which practicing medical ethics
and ethic research involving human subjects properly.
TA 645

Specialization Practices of Thai Traditional medicine
3(0-9-3)
Observation and practices in Thai Traditional medicine and modern medicine with
specialists supervision on analyze and synthesize signs of traditional medicine comparing with
modern medicine. Application the knowledge integrating with modern medicine. Professional ethics
TA 647

Qualitative Research in Thai Traditional Medicine
3(2-3-7)
Qualitative research techniques and qualitative data analysis to obtain Thai traditional
medicine treatment information, concepts of body of knowledge include analysis and synthesis
descriptive qualitative data of Thai traditional medicines, ethics in research

มคอ.
TA 648

Applied Thai Medical Sciences
3(3-0-9)
Diagnosis according to Thai traditional medicine theory, principles of treatment
following Cumpees of Thai traditional medicine, concepts of treatment comparing and applying
medical care with modern medicine by scientific based and professional ethics
TA 664

Special Problems in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine
3(0-9-3)
Special sciences topics on herbs and clinics, process and techniques of research for
further thesis preparation
TA 6

Extraction and Identification of Natural Product
3(2- - )
Extraction and isolation techniques of herbal or natural products, assay and analysis the
quality, special characteristic of active ingredients from herbs or pharmaceutical produces which
selling in the market and the techniques to identify substances by spectroscopy techniques

TA 6

Biological Evaluations of Natural Products
3(2-3-7)
Biological assay techniques for examination of herbal extracts, evaluation the value of
herbal extracts acting on animals or other living things such as animal cells or human cell lines

TA 687

Herbal Medicine Formulae Development
3(3-0-9)
Principle and technique to set up and develop drugs recipies and others concerning Thai
pharmaceutic and herbs for treatment and health care
TA 688

Standardization of Herbal Plants
3(2-3-7)
The concepts of standardization of medicinal plants following pharmaceutical recipies and
evaluate the herbs quality with various methods such as to check physical and chemical property,
using microscope, check with spectroscopy technique as well as checking the qualities and quantity
of significant substances, grounded, scientific names identification, collection herbs for reference,
analysis of grounded medicine and test, check contamination of herbs

มคอ.
TA 689

Herbal Cosmetics
3(2-3-7)
Cosmetic sciences : preparation of cosmetic products from herb, evaluation of bioassay
stability and safety of new cosmetic
TA 697

Herbal Plants Tissue Culture
3(2- - )
Medicinal plants tissue culture, tissue culture techniques such as elicitations, forment cell
culture of plants. The plants tissues culture in applied in the pathway study of plant biosynthesis,
second metabolism of plants, study of biosynthesis of plant cells and the enzymatic purification of
plant tissue culture

TA 800

Thesis
12
Development research proposal and doing research of applied Thai traditional medicine
and basic medical sciences, writing and presentation of thesis, writing the manuscript, ethic in doing
research, publishing research according to professional etiquette

มคอ.
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- คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ข
อาเชี ยน (หลักสู ตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- แพทยสภา

- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- กองประกอบโรคศิลป
- King’s College, University of
London, UK
- คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กองประกอบโรคศิลป (พท.ภ)
- กองประกอบโรคศิลป (พท.ว)

ปี พ.ศ.
-

- 2520

- 2550
- 2545
- 2529
- 2524

มคอ.
ลําดับ
ที

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชาน
XXX

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

ชื อ – สกุล
มะลิ อาจริ ยะกุล

คุณวุฒิ

- หนังสื ออนุมตั ิแสดงความรู ้
- เวชศาสตร์ครอบครัว
ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชี พเวชกรรม
- วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความ
- ตจวิทยา
ชํานาญในการประกอบวิชาชี พ
เวชกรรม
- ประกาศนี ยบัตรชันสู ง
- อายุรศาสตร์

3140600003XXX

รองศาสตราจารย์

อาจารย์

กัมมาล กุมาร ปาวา

นวลจันทร์ ใจอารี ย ์

- แพทยสภา

ปี พ.ศ.
-

- แพทยสภา

-

- 2524

- 2525

- วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความ
ชํานาญในการประกอบ
วิชาชี พเวชกรรม
- แพทยศาสตร์บณั ฑิต

- อายุรศาสตร์

- ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

- วิทยาศาสตร์การแพทย์
- เทคโนโลยีทีเหมาะสม
เพือการพัฒนาทรัพยากร
- พยาบาลและผดุงครรภ์

- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- วิทยาลัยหัวเฉี ยว

- วิทยาศาสตรบัณฑิต

ลําดับที – เป็ นอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

- คณะแพทยศาสตรศิ ริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะแพทยศาสตรศิ ริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะแพทยศาสตรศิ ริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- แพทยสภา

- แพทยศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ )
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
3101800515XXX

สาขาวิชา

- วิทยาศาสตร์การแพทย์

- 2522
- 2520
- 2531

- 2553
- 2540
- 2535

มคอ.
3.2.2 อาจารย์ทีร่ วมสอนในหลักสู ตร
ลําดับ
ที

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

ชื อ – สกุล

XXX ศาสตราจารย์พิเศษ สมบูรณ์ เกียรตินนั ทน์

3909800881XXX

รองศาสตราจารย์

อรุ ณพร อิฐรัตน์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

- แพทยศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
กิตติมศักดิ
- สาธารณสุ ขมูลฐานมหาบัณฑิต

- หนังสื ออนุมตั ิแสดงความรู ้
ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชี พเวชกรรม
- แพทยศาสตร์บณั ฑิต

- สู ติศาสตร์-นรี เวชวิทยา

- ใบประกอบโรคศิลป
- Doctor of Philosophy

- ผดุงครรภ์แผนโบราณ
- Pharmacognosy

- เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

- เภสัชเวท

- เภสัชศาสตรบัณฑิต
- ใบประกอบโรคศิลป
- ใบประกอบโรคศิลป

- เภสัชกรรมแผนไทย
- เภสัชกรรมแผนไทย

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
- คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ข
อาเชี ยน (หลักสู ตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- แพทยสภา

- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- กองประกอบโรคศิลป
- King’s College, University of
London, UK
- คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กองประกอบโรคศิลป (พท.ภ)
- กองประกอบโรคศิลป (พท.ว)

ปี พ.ศ.
-

- 2520

- 2550
- 2545
- 2529
- 2524

มคอ.
ลําดับ
ที

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
XX

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

ชื อ – สกุล
มะลิ อาจริ ยะกุล

X

คุณวุฒิ

- หนังสื ออนุมตั ิแสดงความรู ้
- เวชศาสตร์ครอบครัว
ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชี พเวชกรรม
- วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความ
- ตจวิทยา
ชํานาญในการประกอบวิชาชี พ
เวชกรรม
- ประกาศนี ยบัตรชันสู ง
- อายุรศาสตร์

3140600003XX
X

รองศาสตราจารย์

อาจารย์

กัมมาล กุมาร ปาวา

นวลจันทร์ ใจอารี ย ์

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

-

- แพทยสภา

-

- 2524

- 2525

- วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความ
ชํานาญในการประกอบ
วิชาชี พเวชกรรม
- แพทยศาสตร์บณั ฑิต

- อายุรศาสตร์

- ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

- วิทยาศาสตร์การแพทย์
- เทคโนโลยีทีเหมาะสม
เพือการพัฒนาทรัพยากร
- พยาบาลและผดุงครรภ์

- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- วิทยาลัยหัวเฉี ยว

- วิทยาศาสตรบัณฑิต

- วิทยาศาสตร์การแพทย์

ปี พ.ศ.

- แพทยสภา

- คณะแพทยศาสตรศิ ริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะแพทยศาสตรศิ ริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะแพทยศาสตรศิ ริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- แพทยสภา

- แพทยศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ )
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
3101800515XXX

สาขาวิชา

- 2522
- 2520
- 2531

- 2553
- 2540
- 2535

มคอ.
ลําดับ
ที

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

.

3101502010XXX

รองศาสตราจารย์

.

3409901157XXX

.

XXX

ชื อ – สกุล
นุชสิ ริ เลิศวุฒิโสภณ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุ มาลี คอนโด

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พินทุสร หาญสกุล

คุณวุฒิ
- Doctor of Philosophy

- Medical Biochemistry

-

- โภชนศาสตร์
- ชี วเคมี
- Science
- Medical Microbiology
- เทคนิ คการแพทย์
- Biochemistry and
Moleccular Genetics
- Biochemistry

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy
Master of Science
วิทยาศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy

- Master of Science

.

XXX

.

XXX

อาจารย์

อาจารย์

- วิทยาศาสตรบัณฑิต
พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ - เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
- ใบประกอบโรคศิลป

อินทัช ศักดิ ภักดี เจริ ญ

สาขาวิชา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

- ชี วเคมี
- เภสัชพฤกษศาสตร์
- เวชกรรมแผนไทย
- เภสัชกรรมแผนไทย
- ผดุงครรภ์แผนไทย
- พฤกษศาสตร์
- วิทยาศาสตร์การแพทย์

- เภสัชศาสตรบัณฑิต

- pharmaceutical sciences

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
- The University of Melbourne,
Australia
- มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- University of Sydney , Australia
- Universiti Kebangsaan Malaysia
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- The University of Alabama at
Birmingham, USA
- The University of Connecticut at
Storrs, USA
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กองประกอบโรคศิลป

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

ปี พ.ศ.
- 2529
- 2540
- 2535
- 2528
-

- 2552
-

มคอ.
ลําดับ
ที

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

ชื อ – สกุล

.

XXX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จรรยา ภัทรอาชาชัย

.

XXX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ กัณฑ์วีร์ วิวฒั น์พาณิ ชย์

.

3101201987XXX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สมบัติ มุ่งทวีพงษา

คุณวุฒิ
- Doctor of Sciences
- Master of Sciences
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
- Doctor of Natural Sciences
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- ศิลปศาสตรบัณฑิต
- Neuroscience Critical Care
Fellowship
- Stroke Fellowship Residency
Program
- วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความ
ชํานาญในการประกอบ
วิชาชี พเวชกรรม
- ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
- แพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี พ.ศ.

- Tulane University, USA
- Tulane University, USA
- มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- University of Vienna , Australia
- มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- 2527
- 2524
- 2521
- 2551
- 2541
- 2537

- Saint Louis University, USA

- 2550

- Saint Louis University, USA

- 2549

- ประสาทวิทยา

- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิ บดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล

- 2541

- อายุรศาสตร์

- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิ บดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิ บดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล

-2539

- Biostatistics
- Public Heath
- ชี วสถิติ
- พันธุศาสตร์
- Anthropology
- วัฒนธรรมศึกษา
- สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
- Neuroscience Critical
Care
- Stroke

- 2535

มคอ.
ลําดับ
ที
.

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

3519900026XXX

รองศาสตราจารย์

ชื อ – สกุล
ตรี ทิพย์ รัตนวรชัย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

- Doctor of Philosophy

- Environmental
Toxicology

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต

- ชี วเคมี
- เคมี

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
- The University School of Texas
Medical Branch at Galveston,
Texas, USA
- มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
- มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่

ปี พ.ศ.
- 2538

- 2529
- 2525

3.2.3 อาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิทีร่ วมสอนในหลักสู ตร
ลําดับ
ที
1

2.

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

ชื อ – สกุล
ดร.สุ กญั ญา เจษฎานนท์

พิสุทธิ เลิศวิไล

คุณวุฒิ
- Doctor of Philosophy
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- เภสัชศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยม)
- ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
- บริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิต
- เภสัชศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
- Physiological Chemistry - U. of Wisconsin-MADISON, USA
- ชี วเคมี
- มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- เภสัชศาสตร์สังคมและ
บริ หาร
- พาณิ ชยศาสตรบริ หาร
ธุรกิจ
- Pharmacognosy

- คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
- 2514
- 2512
-2549
-2531
-2524

มคอ.
ลําดับ
ที
3.

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

ชื อ – สกุล
กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ

คุณวุฒิ
- ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
- บริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิต

4.

ศาสตราจารย์

5.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ภาณุมาศ ฤทธิ ไชย

6.

รองศาสตราจารย์

เกศรา ณ บางช้าง

เยาวพา จิระเกียรติ กลุ

- เภสัชศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินียม)
- Doctor of Philosophy
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
- เภสัชศาสตร์สังคมและ
บริ หาร
- พาณิ ชยศาสตรบริ หาร
ธุรกิจ

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ.

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Phrmacokinetic
- วิทยาศาสตร์การแพทย์

- University of Liverpool, UK
- มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- มหาวิทยาลัยมหิ ดล

- 2535
- 2530
- 2527

-Doctor of Agricultural Science

- Horticulture

- 2547

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์)
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์)
- Doctor of Philosophy
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต

- พืชสวน

- Kyoto Prefectural University,
Japan
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- พืชศาสตร์

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-

- Agricultural Science
- พืชสวน (Horticulture)
- พืชศาสตร์/พืชกรรม

- University of Melbourne, Australia - 2542
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-

- 2535

มคอ.
ลําดับ
ที
.

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

ตําแหน่ งทาง
ชื อ – สกุล
วิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชนัญ ผลประไพ

คุณวุฒิ
- Doctor of Philosophy
- Master of Science
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต

8.

ปารัณกุล ตังสุ ขฤทัย

- ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต

- การศึ กษามหาบัณฑิต
- พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
- Biochemical Engineering - University College London
University of London , UK
- Biochemical Engineering - University College Lndon,
University of London, UK
- จุลชี ววิทยาทาง
- คณะวิทยาศาสตร์
อุตสาหกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จุลชี ววิทยา
- คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์การแพทย์ - คณะแพทยศาสตร์
(เวชศาสตร์ชุมชนและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัว)
- สุ ขศึกษา
- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร
- พยาบาลและผดุงครรภ์ - วิทยาลัยบรมราชชนนี กรุ งเทพ
ชันสู ง

ปี พ.ศ.
- 2545
- 2540
- 2537
- 2534
-

- 2542
- 2535

มคอ.
. องค์ประกอบเกียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือฝึ กปฎิบัต)ิ (ถ้ ามี)
. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
. ช่ วงเวลา
ไม่มี
. การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําวิทยานิพนธ์
. คําอธิบายโดยย่อ
รหัสวิชา
ชือวิชา
หน่ วยกิต
ผท. 800
วิทยานิพนธ์
12
TA 800
Thesis
การสร้างโครงการวิจยั และการดําเนินการวิจยั ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์และทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ การเขียนและนําเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพือเผยแพร่ จริ ยธรรม
ในการทําวิจยั และจรรยาบรรณในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาต้องมีมาตรฐานผลการเรี ยนรู้อย่างน้อยดังต่อไปนี
1. มีความเข้าใจ และมีความรู้ในสาระสําคัญอย่างถ่องแท้ในองค์ความรู้ดา้ นการแพทย์แผนไทย
2. สามารถออกแบบ ดําเนินการวิจยั พัฒนาเทคนิคการวิจยั เพือให้ได้มาซึงองค์ความรู้ดา้ น
การแพทย์แผนไทย
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม ความรับผิดชอบในการดําเนินการวิจยั และมีจรรยาบรรณในการ
เผยแพร่ ผลงานทางด้านการแพทย์แผนไทย
. ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที 1 ปี การศึกษาที เป็ นต้นไป
. จํานวนหน่ วยกิต
จํานวน 12 หน่วยกิต
. ข้ อกําหนดการทําวิทยานิพนธ์
. . การทําวิทยานิพนธ์
(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ได้ เมือศึกษารายวิชามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต โดยมี
ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า . และมีคุณสมบัติครบตามเงือนไขของหลักสูตร

มคอ.
(2) นักศึกษาต้องทําวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
(3) อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
. . การสอบวิทยานิพนธ์
( ) อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการสอบวิทยานิพนธ์ทีจะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์
(3) นักศึกษาจะต้องสอบภาษาต่างประเทศให้ผา่ นตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในระเบียบและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจะสําเร็ จการศึกษา
. การเตรียมการ
1. การจัดการเรี ยนการสอนจะมุง่ เน้นให้นกั ศึกษาปรับพืนฐานและเข้าใจกระบวนการให้เสร็จสิ นภาย
ในภาคการศึกษาที 1 ส่วนในภาคการศึกษาที 2 มีรายวิชาทีเอือให้ทาํ การศึกษาวิทยานิพนธ์ ได้แก่
รายวิชาปัญหาพิเศษทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร, รายวิชาฝึ กปฏิบตั ิงานด้านการแพทย์
แผนไทย และรายวิชาสัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทีเอือให้นกั ศึกษาได้เขียนเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ และสามารถสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ได้ภายในภาคการศึกษาที ปี การศึกษาที
และรายวิชาสัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 2 ในปี การศึกษา ที 2 เพือติดตาม
ความก้าวหน้าของการทบทวน งานทีเป็ นไปได้ในการทําวิทยานิพนธ์ ซึงทําให้นกั ศึกษาสามารถ
สําเร็ จการศึกษาทันตามกําหนดภายใน 2 ปี
2. มีการแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือให้คาํ แนะนําและช่วยเหลือทางด้านวิชาการและ
งานวิทยานิพนธ์แก่นกั ศึกษา
3. เมือได้รับอนุมตั ิหวั ข้อวิทยานิพนธ์ ให้นกั ศึกษาทําวิทยานิพนธ์โดยมีอาจารย์ทีปรึ กษาหลักให้
คําแนะนํา ดูแลในระหว่างการวิจยั และจะต้องติดต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักโดย
สมําเสมอ
4. ระหว่างทําวิทยานิพนธ์ให้นกั ศึกษารายงานความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา
ตามแบบฟอร์มทีกําหนดลงใน Portfolio

มคอ.
.7 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์ ประเมินจากคุณภาพของวิทยานิพนธ์และประเมิน
ความรู้ความสามารถของนักศึกษาโดยวิธีการนําเสนอและสอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ซึงคณบดีแต่งตัง
หลักสูตรมีกลไกสําหรับการทวนสอบมาตรฐานโดยการแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์และ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทีมีคุณสมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.
และในการสอบวิทยานิพนธ์ คณะจะประกาศกําหนดการสอบวิทยานิพนธ์ให้ทราบทัวกัน
และเปิ ดโอกาสให้ผสู้ นใจเข้าร่ วมฟังได้
หมวดที . ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มันคงในคุณธรรมและจริ ยธรรม
 มีการสอดแทรกในวิชาเรี ยนทีเกียวข้องกับจริ ยธรรม
มุ่งประโยชน์ ส่วนรวม และมีเจตคติที
เช่น ในรายวิชาวิธีวิทยาการวิจยั และจริ ยธรรม
ดีต่อวิชาชีพ
 จัดพิธีไหว้ครู ทางแพทย์แผนไทยให้แก่นกั ศึกษา
 จัดโครงการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลือนทีให้กบั
ชุมชุมในชนบท
มีความรู้และใช้เทคโนโลยีทีทันสมัย  ส่งเสริ มการศึกษาดูงานนอกสถานทีซึงเป็ น
ได้อย่างเหมาะสม มีความเชียวชาญ
ประสบการณ์จริ ง เช่น ศึกษาดูงานโรงงานผลิตยา
ในศาสตร์เฉพาะด้านแพทย์แผนไทย
และสารสกัดจากสมุนไพร, คลินิกแพทย์แผนไทย,
และประสบการณ์ในสาขาวิชาที
การเดินป่ ากับหมอพืนบ้าน, การศึกษาถึงการสกัด
เกียวข้อง เข้าใจอย่างลึกซึงในเนือหา
ทีโรงงานสารสกัด, การศึกษาดูงานการผลิตยาจาก
และสามารถพัฒนา เชือมโยงความรู้
ขบวนการหมัก การศึกษาดูงานทางด้านการปลูก
และประยุกต์ใช้เพือประโยชน์แก่
สมุนไพร
สังคมและส่วนรวม
 ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเป็ นผูน้ าํ ในการนําเสนอการ
สัมมนาทางวิชาการร่ วมกับคณาจารย์
 ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมอบรม อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
ในสถาบันหรื อองค์กรทีอาจารย์ทีปรึ กษาเห็นชอบได้แก่
การอบรมทางด้านสมุนไพรในการรักษาโรคต่างๆ
 ส่งเสริ มนักศึกษาสามารถจัดการองค์ความรู้มาใช้กบั
ในการรักษากับชุมชนได้อย่างเหมาะสม

มคอ.
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
 ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ/นานาชาติอย่างน้อย
ปี ละ ครัง
 ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเขียนบทความวิจยั ระดับชาติ/
นานาชาติดว้ ยตนเอง และนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
หรื อส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ โดยวาจาหรื อลายลักษณ์
อักษรทีมีรายงานการประชุมซึงมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลงาน
มีความเป็ นผูน้ าํ มีจิตอาสา
มอบหมายงานในการนํากิจกรรม เพือให้นกั ศึกษากล้าคิด
กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ
กล้าแสดงออก อดทน รู้จกั ให้อภัยและรับฟังความคิดเห็น
มีวินยั ในการทํางานและประสานงาน ของผูอ้ ืน สามารถประสานความคิด และประสานงานจน
ร่ วมกับผูอ้ ืนได้ทุกระดับ ทํางานเป็ นทีม บรรลุเป้ าหมายด้วยหลักและเหตุผลความถูกต้อง พร้อม
และมุง่ ประโยชน์ต่อส่วนรวม
ทังมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าทีของตนทังใน
ฐานะผูน้ าํ และผูต้ าม
. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
. คุณธรรม จริยธรรม
( ) ผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
สามารถจัดการเกียวกับปัญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมทีซับซ้อนทางวิชาการและการวิจยั
ทางด้านการแพทย์แผนไทย สามารถวิเคราะห์ดว้ ยหลักฐาน หลักการทีมีเหตุผลซือสัตย์ในข้อมูลทีได้
และมีค่านิยม เจตคติอนั ดีงามต่อวิชาชีพ สามารถแสดงออก สือสาร และสรุ ปปัญหาโดยใช้ดุลยพินิจ
ทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้งและปัญหาทีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ืน
แสดงออกซึงภาวะผูน้ าํ ในการส่งเสริ มให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมในทีทํางาน
และในชุมชนทีกว้างขวางขึน นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างน้อย ข้อ ดังนี
ตระหนักถึงคุณธรรมและจริ ยธรรมในการวิจยั ทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์
มีดุลยพินิจอย่างผูร้ ู้โดยใช้หลักฐาน มีเหตุผล และค่านิยม เจตคติอนั ดีงามต่อวิชาชีพ
แสดงออกและสือสารโดยใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรมในการจัดการกับความ
ขัดแย้งและปัญหาทีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ืน
มีภาวะผูน้ าํ มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

มคอ.
( ) กลยุทธ์การสอนทีใช้พฒั นา ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
อาจารย์ผสู้ อนสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา จัดกิจกรรมส่งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรม ปลูกฝังนักศึกษาให้มีระเบียบวินยั กล้าแสดงออก มีเหตุผล กําหนดให้นกั ศึกษาส่ง
โครงการวิจยั เพือขออนุมตั ิจากคณะอนุกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน ก่อนดําเนินการวิจยั เพือให้
โครงการผ่านมาตรฐานของการวิจยั ในคนก่อน
( ) กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ในด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ประเมินผลการเรี ยนรู้หลากหลายวิธี เช่น ประเมินระหว่างเรี ยน ประเมินด้วยตนเองหลัง
เรี ยน ประเมินจากความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลาในการเข้าเรี ยน การส่งงาน
ตามกําหนดระยะเวลาทีมอบหมาย การเข้าร่ วมกิจกรรม
2.2 ความรู้
( ) ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
สามารถพัฒนานวัตกรรมหรื อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องกับ
แพทย์แผนไทยประยุกต์ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึงในองค์ความรู้ทีเป็ นแก่นในทางด้าน
วิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องกับแพทย์แผนไทยประยุกต์ รวมทังข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและ
แนวคิดทีเป็ นรากฐาน มีความรู้ทีเป็ นปัจจุบนั ในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปัญหาสําคัญทีจะเกิดขึน
รู้เทคนิคการวิจยั และพัฒนาข้อสรุ ปซึงเป็ นทียอมรับในสาขาวิชาด้านทางด้านวิทยาศาสตร์ทีเกียวข้อง
กับแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้อย่างชาญฉลาด ดังนัน นักศึกษาต้องมีมาตรฐานความรู้ดงั ต่อไปนี
1. มีความเข้าใจในสาระสําคัญอย่างถ่องแท้และลึกซึงในองค์ความรู้ดา้ นทางด้านวิทยาศาสตร์
ทีเกียวข้องกับแพทย์แผนไทยประยุกต์
2. มีความรู้ทีเป็ นปัจจุบนั ในด้านวิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องกับแพทย์แผนไทยประยุกต์
3. สามารถดําเนินการวิจยั และพัฒนาเทคนิคการวิจยั และองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที
เกียวข้องกับแพทย์แผนไทยประยุกต์
4. สามารถบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พนฐาน
ื
คลินิก และชุมชนได้
( ) กลยุทธ์การสอนทีใช้พฒั นา ด้านความรู้
2.1 มีการเรี ยนการสอนโดยการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
2.2 มีการเรี ยนการสอนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม
2.3 มีการส่งเสริ มให้นกั ศึกษา
- เข้าร่ วมศึกษาทางวิชาการร่ วมกับนักศึกษาและคณาจารย์
- เข้ารับการอบรม อบรมเชิงปฏิบตั ิการในสถาบันหรื อองค์กรทีอาจารย์ทีปรึ กษาเห็นชอบ
- เป็ นวิทยากรบรรยายในเนือหาทีเกียวข้องกับวิชาเอกภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์ทีปรึ กษา
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- เข้าร่ วมประชุมวิชาการทีมีการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ/นานาชาติ อย่างน้อย
ปี ละ ครัง
- นําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรื อส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ โดยวาจาหรื อลายลักษณ์
อักษรทีมีรายงานการประชุม ซึงมีคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน
- ฝึ กการเขียนบทความวิจยั ระดับชาติ/นานาชาติ เพือเผยแพร่ ต่อสาธารณะชน
( ) กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ในด้านความรู้
3.1 การสอบวัดความรู้โดยใช้ขอ้ สอบ
3.2 การทํารายงานการศึกษาค้นคว้า
3.3 การทําโครงการเพือเสนอขอรับทุนอุดหนุน และการนําเสนอปากเปล่าในการประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
3.4 การเขียนบทความวิจยั ระดับชาติ/นานาชาติ เพือเผยแพร่ ต่อสาธารณะชน
นอกจากนียังมีการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสอบป้ องกัน
วิทยานิพนธ์ โดยมีผทู้ รงคุณวุฒิในศาสตร์ทีเกียวข้องมาประเมินความรู้
. ทักษะทางปัญญา
( ) ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถเข้าใจในทฤษฎี ทักษะและเทคนิคทางด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
สามารถวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสําคัญทางด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ
สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยั และทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพือพัฒนา
นวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ทีสร้างสรรค์ โดยสามารถประยุกต์และบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทังจากภายใน
และภายนอกสาขาวิชาทีศึกษา
สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจยั ทีสําคัญในเรื องทีซับซ้อนทีเกียวกับการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่อย่างมีนยั สําคัญ
( ) กลยุทธ์การสอนทีใช้พฒั นา ด้านทักษะทางปัญญา
ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีการปฏิบตั ิจริ ง เน้นให้นกั ศึกษาฝึ กทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา
โดยวิธีการอภิปรายกลุ่ม การนําเสนอรายบุคคล การสัมมนา เป็ นต้น
( ) กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ในด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินจากผลงานและการปฏิบตั ิของนักศึกษา เช่น การนําเสนอผลงานแบบสอบปากเปล่า
พร้อมการตอบคําถามจากคณะกรรมการ การเขียนรายงานบทความทางวิชาการทีมีการเผยแพร่ ใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ การสัมภาษณ์ เป็ นต้น
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2.4 ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ผลการเรี ยนรู้ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการ สามารถวางแผนวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาทีซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทังวางแผนในการปรับปรุ งตนเองและองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างปฏิสมั พันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่น
ในการเป็ นผูน้ าํ ในทางวิชาการและสังคมทีซับซ้อน นักศึกษาควรมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี
สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ มีความโดดเด่นในการเป็ นผูน้ าํ ทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
มีเทคนิคการสือสารทีดีและปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มคนอย่างสร้างสรรค์
มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที ต่อตนเองและสังคม
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ความสามารถในการปรับตัว และมีความอดทน
( ) กลยุทธ์การสอนทีใช้พฒั นา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
การมอบหมายงานในรายวิชาทีมีการจัดการเรี ยนการสอน โดยกําหนดกิจกรรมการทํางาน
เป็ นกลุ่ม การทํางานทีต้องประสานงานกับผูอ้ ืนหรื อต้องค้นคว้าหาข้อมูล เน้นปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
( ) กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากผลสัมฤทธิของงานและการประสานงานของกลุ่มและจากพฤติกรรมการ
แสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอผลงาน/รายงาน/โครงการ ของกลุ่ม
2. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
( ) ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สามารถคัดกรองข้อมูลทางเชิงตัวเลขและสถิติเพือนํามาใช้สรุ ปประเด็นปัญหาทีสําคัญ
และซับซ้อน และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ พร้อมกับการสือสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยีทีเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทังในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทัวไป โดยการนําเสนอ
รายงานทังในรู ปแบบทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการผ่านสิ งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทังวิทยานิพนธ์
หรื อโครงการค้นคว้าทีสําคัญ นักศึกษาควรมีทกั ษะอย่างน้อยดังต่อไปนี
สามารถวิเคราะห์ คัดกรองข้อมูลทางเชิงตัวเลขสถิติในการศึกษาค้นคว้าวิจยั ได้
สามารถสรุ ปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขผ่านการบูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
พืนฐาน การแพทย์แผนไทย การวิจยั ทางคลินิกและชุมชน
สามารถสือสารอย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่าและการเขียน โดยเลือกใช้รูปแบบและ
เทคนิคของการสือสารและการนําเสนอได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล
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สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และกลุ่มบุคคล
( ) กลยุทธ์การสอนทีใช้พฒั นา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เน้นให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกทักษะการสือสารระหว่างบุคคลทังการพูด การฟัง และการเขียน
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ทีส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือสาร
หลากหลายรู ปแบบและวิธีการ
( ) กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรี ยนการสอน หลากหลายวิธี เช่น การสังเกต การใช้แบบ
ประเมิน ผลสัมฤทธิเชิงประจักษ์ ได้เช่นรายงาน การตีพิมพ์ การนําเสนองานเป็ นต้น
2. ทักษะพิสัย
( ) ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะพิสยั
มีความสามารถในการใช้หตั ถการและเทคโนโลยีทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที
เหมาะสมนักศึกษาควรมีทกั ษะอย่างน้อยดังต่อไปนี
มีทกั ษะในการปฎิบตั ิงานด้านหัตถการและการใช้เทคโนโลยีทีเกียวข้องกับการแพทย์ แผน
ไทยประยุกต์ และการวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องกับแพทย์แผนไทยประยุกต์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีทกั ษะในกระบวนการดําเนินงานวิจยั ทีเกียวข้องกับจริ ยธรรมโดยต้องเสนอผ่าน
คณะกรรมการจริ ยธรรมในคน
มีทกั ษะในการบูรณาการองค์ความรู้ดา้ นการแพทย์แผนไทยกับสาขาวิชาอืนเพือต่อยอดองค์
ความรู้และการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
มีความใฝ่ รู้ ติดตามความรู้และเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องกับแพทย์แผนไทย
ประยุกต์อย่างต่อเนือง
( ) กลยุทธ์การสอนทีใช้พฒั นา ด้านทักษะพิสยั
ใช้กระบวนการสอนหัตถการและการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนไทย
และสาขาอืนทีเกียวข้องอย่างครบวงจร โดยจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกทักษะในการ
ปฏิบตั ิการงานวิจยั ทางด้านการแพทย์แผนไทยโดยมีอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ดูแล ควบคุม
ติดตามนักศึกษาอย่างใกล้ชิดในการดําเนินการวิจยั ตามระเบียบวิธีวิจยั อย่างมีจริ ยธรรม ส่งเสริ มให้
นักศึกษาเข้าร่ วม นําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

มคอ.
( ) กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ในด้านทักษะพิสยั
3.1 ประเมินแบบการสังเกตจากพฤติกรรมการการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
3.2 ประเมินจากแบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิการวิจยั ในห้องปฏิบตั ิการ
3.3 ประเมินจากผลงาน บทความทางวิชาการ และการนําเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
3.4 การสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์
. แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรี ยนรู้ตามตารางดังมีความหมายต่อไปนี
คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักถึงคุณธรรมและจริ ยธรรมในการวิจยั ทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์
2. มีดุลยพินิจอย่างผูร้ ู้โดยใช้หลักฐาน มีเหตุผล และค่านิยม เจตคติอนั ดีงามต่อวิชาชีพ
3. แสดงออกและสือสารโดยใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรมในการจัดการกับ
ความขัดแย้งและปัญหาทีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ืน
4. มีภาวะผูน้ าํ มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2 ความรู้
.มีความเข้าใจในสาระสําคัญอย่างถ่องแท้และลึกซึงในองค์ความรู้ดา้ นทางด้าน
วิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องกับแพทย์แผนไทยประยุกต์
.มีความรู้ทีเป็ นปัจจุบนั ในด้านวิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องกับแพทย์แผนไทยประยุกต์
.สามารถดําเนินการวิจยั และพัฒนาเทคนิคการวิจยั และองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที
เกียวข้องกับแพทย์แผนไทยประยุกต์
.สามารถบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พืนฐาน คลินิก และชุมชนได้
ทักษะทางปัญญา
1. สามารถเข้าใจในทฤษฎี ทักษะและเทคนิคทางด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
2. สามารถวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสําคัญทางด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรและ
พัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ
3. สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยั และทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพือ
พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ทีสร้างสรรค์ โดยสามารถประยุกต์และบูรณาการแนวคิด
ต่างๆ ทังจากภายในและภายนอกสาขาวิชาทีศึกษา
4. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจยั ทีสําคัญในเรื องทีซับซ้อนทีเกียวกับการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่อย่างมีนยั สําคัญ

มคอ.
4 ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ มีความโดดเด่นในการเป็ นผูน้ าํ ทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
2. มีเทคนิคการสือสารทีดีและปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มคนอย่างสร้างสรรค์
3. มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที ต่อตนเองและสังคม
4. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ความสามารถในการปรับตัว และมีความอดทน
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถวิเคราะห์ คัดกรองข้อมูลทางเชิงตัวเลขสถิติในการศึกษาค้นคว้าวิจยั ได้
2. สามารถสรุ ปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขผ่านการบูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
พืนฐาน การแพทย์แผนไทย การวิจยั ทางคลินิกและชุมชน
3. สามารถสือสารอย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่าและการเขียน โดยเลือกใช้รูปแบบและ
เทคนิคของการสือสารและการนําเสนอได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และกลุ่มบุคคล
ทักษะพิสัย
1. มีทกั ษะในการปฎิบตั ิงานด้านหัตถการและการใช้เทคโนโลยีทีเกียวข้องกับการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ และการวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องกับแพทย์แผนไทยประยุกต์
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีทกั ษะในกระบวนการดําเนินงานวิจยั ทีเกียวข้องกับจริ ยธรรมโดยต้องเสนอผ่าน
คณะกรรมการจริ ยธรรมในคน
3. มีทกั ษะในการบูรณาการองค์ความรู้ดา้ นการแพทย์แผนไทยกับสาขาวิชาอืนเพือต่อยอด
องค์ความรู้และการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
4. มีความใฝ่ รู้ ติดตามความรู้และเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องกับแพทย์แผนไทย
ประยุกต์อย่างต่อเนือง

มคอ.
แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1 ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

1

2

3

4

5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ 6 ด้ านทักษะพิสัย
เชิงตัวเลข การสื อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2
3
4
1 2 3 4

           









 





   

           









 





   

           









 





   

           









 





   

           









 





   

           









 





   

           









 





   

           









 





   

           









 





   

           









 





   

           









 





   

  



       









 





   

รหัส/ชือรายวิชา
1
ผท.600 สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 1
ผท.601 สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 2
ผท.602 หลักการการแพทย์แผนไทย
ผท.603 สมุนไพรไทยและยาพืนบ้าน
ผท.6 7 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
ผท.608 การจัดการด้านการดูแลสุ ขภาพของการแพทย์แผนไทย
ผท.644 การวิจยั คลินิกแพทย์แผนไทยและจริ ยธรรม
ผท.645 การฝึ กปฏิบตั ิงานเฉพาะทางด้านแพทย์แผนไทย
ผท.647 การวิจยั เชิงคุณภาพทางการแพทย์แผนไทย
ผท.648 เวชกรรมแผนไทยประยุกต์
ผท 664 ปั ญหาพิเศษทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ผท.665 การสกัดและการตรวจเอกลักษณ์สารจากผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ
ผท.6 การประเมินผลทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ผท.687 การพัฒนาสูตรตํารับยาสมุนไพร
ผท.688 มาตรฐานสมุนไพร
ผท.689 วิทยาการเครื องสําอางจากสมุนไพร
ผท.697 การเพาะเลียงเนือเยือพืชสมุนไพร
ผท. วิทยานิพนธ์

2

3

2 ด้ านความรู้

4

1

2

3

3 ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

4

1

2

3

4

4 ด้ านความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ









 





























 













 





























 













 





























 













































 













 









 

















 





  



 





   

















 





มคอ.
หมวดที หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.
ดังนี
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็ น ระดับ มีชือและค่าระดับต่อหนึงหน่วยกิตดังต่อไปนี
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่าระดับ .
.
.
.
.
.
.
.
.
1.2 การนับหน่วยกิตทีได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตลักษณะวิชาทีนักศึกษาได้ค่าระดับ S
หรื อระดับไม่ตากว่
ํ า C เท่านัน รายวิชาทีนักศึกษาได้ค่าระดับตํากว่า C ไม่ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับ
หรื อรายวิชาเลือก ให้นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลียสําหรับภาคการศึกษานันและค่าระดับเฉลียสะสม
ทุกครังไป
1.3 นักศึกษาทีได้ระดับ U หรื อระดับตํากว่า Cในรายวิชาใดทีเป็ นรายวิชาบังคับในหลักสูตร
จะลงทะเบียนศึกษาซําในรายวิชานันได้อกี เพียง ครัง และครังหลังนีจะต้องได้ค่าระดับ S หรื อระดับ
ไม่ตากว่
ํ า C มิฉะนันจะถูกถอนชือออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาทีได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนัน หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะ
ลงทะเบียนศึกษาซําในรายวิชานันอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอืนแทนก็ได้
นักศึกษาทีได้ค่าระดับไม่ตากว่
ํ า C ในรายวิชาใด ไม่มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษา
ซําในรายวิชานันอีกเว้นแต่หลักสูตรจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืน
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็ น ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้)
หน่วยกิตทีได้จะไม่นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลีย
1.5 การวัดผลการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็ น ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N
(ไม่ผา่ น)
. เงือนไขอืนๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษา
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับกระบวนรายวิชา มีคณะอนุกรรมการหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสม
ของข้อสอบว่าครอบคลุมผลการเรี ยนรู้ตามทีกําหนดในรายละเอียดวิชา และจัดให้นกั ศึกษาประเมิน
การเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา
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. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ประเมินจากบัณฑิตทีจบ และจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต และได้ปฏิบตั ิตามเงือนไขอืนๆ ทีหลักสูตรได้กาํ หนดไว้ครบถ้วน
3.2 ได้ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า . จากระบบ ระดับคะแนน
3.3 ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ทีมหาวิทยาลัยกําหนด ได้แก่
ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ซึงจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ตากว่
ํ า
คะแนน หรื อผลคะแนน TOEFL (paper-base test) ไม่ตากว่
ํ า คะแนน หรื อผลคะแนน TOEFL
(computer-base test) ไม่ตากว่
ํ า คะแนน หรื อผลคะแนน TOEFL (internet -base test) ไม่ตากว่
ํ า
คะแนน หรื อผลคะแนน IELTS ไม่ตากว่
ํ า . คะแนน หรื อศึกษาและสอบผ่านวิชา มธ.
ภาษาอังกฤษ และ มธ. ภาษาอังกฤษ
3.4ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขันสุดท้ายโดยคณะ
กรรมการทีคณะแพทยศาสตร์แต่งตัง และนําวิทยานิพนธ์ทีพิมพ์และเย็บเล่มเรี ยบร้อยแล้ว มามอบให้
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.5 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรื อส่วน
หนึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรื อสิ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อทีประชุม
วิชาการทีมีรายงานการประชุม (Proceeding)
3.6 ต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขอืนๆ ตามทีคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยกําหนด
หมวดที 6. การพัฒนาคณาจารย์
. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1. คณะมีจดั โครงการฝึ กอบรมอาจารย์ใหม่เรื องบทบาทและหน้าทีของอาจารย์ การจัดการเรี ยน
การสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน ตลอดจนการประเมินผล มีการจัด
อบรมเทคนิค วิธีการสอนโดยการใช้สือต่างๆ และการมอบเอกสารทีเกียวข้อง เช่น รายละเอียด
หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตรคู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ
2. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์มกี ารจัดโครงการสําหรับคณาจารย์เพือชีแจงรายละเอียด
และการบริ หารจัดการเกียวข้องกับหลักสูตรเป็ นประจําทุกปี พร้อมทัง มีการมอบหมายภาระงาน
สอนให้แก่คณาจารย์อย่างชัดเจน
3. จัดให้อาจารย์ใหม่ปฏิบตั ิงานด้านการเรี ยนการสอนร่ วมกับอาจารย์อาวุโสในลักษณะการทํางาน
เป็ นทีมโดยมีอาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์อาวุโสทําหน้าทีเป็ นพีเลียง (mentor)
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. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. คณะแพทยศาสตร์มนี โยบายให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าร่ วมประชุม อบรมพัฒนาทักษะ
การจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล
2. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์กาํ หนดให้อาจารย์ผสู้ อนเข้ารับการฝึ กอบรม
การสัมมนาประชุมหรื อศึกษาดูงานในสาขาทีเกียวข้องกับแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
อย่างน้อยปี ละ ครัง เพือพัฒนาความรู้ ทักษะแก่คณาจารย์
. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืนๆ
1. ส่งเสริ มให้คณาจารย์ฝึกทักษะในการทําการวิจยั ทางด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
การผลิตผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ การนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ทังภายในและภายนอกประเทศ
2. ส่งเสริ มให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับทีสูงขึน
3. ส่งเสริ มให้คณาจารย์เข้าร่ วมการประชุม การสัมมนา การฝึ กอบรมระยะสัน และการวิจยั ที
เกียวข้องกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทังภายในและภายนอกประเทศ
4. ส่งเสริ มให้คณาจารย์รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
หมวดที . การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
1.1 มีคณะอนุกรรมการหลักสูตรทําหน้าทีบริ หารจัดการหลักสูตรประกอบด้วย ผูอ้ าํ นวยการ
บัณฑิตศึกษา อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ทีเกียวข้อง และนักวิชาการศึกษา
การบริ หารอยูภ่ ายใต้กาํ กับของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์
1.2 มีอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผสู้ อน อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ทีปรึ กษาทัวไป อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ ทีมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
แนวทางบริ หารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
1.3 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับคณะอนุกรรมการ
หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน ติดตามและรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการปรับปรุ งและ
พัฒนาหลักสูตร โดยกระทําทุกปี อย่างต่อเนือง
1.4 ประเมินหลักสูตรและนําผลมาพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั สมัยอย่างต่อเนือง
อย่างน้อยทุกๆ ปี
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1.5 ประเมินการสอนโดยนักศึกษาเพือนําผลไปพัฒนาและปรับปรุ งการสอนรายวิชาต่างๆ
ประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์ โดยการจัดหาอาจารย์ทีปรึ กษาทีมีคุณสมบัติ เหมาะสมมี
ความสามารถ และกําหนดให้นกั ศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าในการทํา
วิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ทีปรึ กษา โดยเขียนลงใน Portfolio นับตังแต่ลงทะเบียนทํา
วิทยานิพนธ์
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
นักศึกษาสําเร็ จการศึกษาตาม อาจารย์ทีปรึ กษาทัวไปและอาจารย์ที จํานวนนักศึกษาทีสําเร็ จ
หลักสูตรอย่างน้อย %
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้คาํ ปรึ กษา
การศึกษา
แนะนําและติดตามนักศึกษา เพือ
ติดตามความก้าวหน้าและรับทราบ
ปัญหาเพือหาแนวทางแก้ไข
. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
. การบริหารงบประมาณ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใช้งบรายได้พิเศษในการบริ หารจัดการเป็ นรายปี งบประมาณ ซึงได้
รับการจัดสรรเพือปรับปรุ งคุณภาพการสอนและวิจยั ตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะแพทยศาสตร์ มีการจัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายทีชัดเจน มีระบบบัญชีที
เป็ นปัจจุบนั และตรวจสอบได้
. ทรัพยากรการเรียนการสอนทีมีอยู่เดิม
. สถานทีและอุปกรณ์การสอน
ใช้สถานทีและอุปกรณ์การสอนของคณะแพทยศาสตร์ ศูนย์สุขศาสตร์ ศูนย์การแพทย์
ปฐมภูมิอาคารปัญจาสายาลักษณ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงงานผลิตยาสมุนไพร
คณะแพทยศาสตร์ และสถาบันอืนๆ
2. ห้ องสมุดและสารสนเทศ
นักศึกษาสามารถใช้บริ การของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และห้องสมุด
คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี นอกจากนียังมีหอ้ งสมุดมหาวิทยาลัยอืนๆ ทีมีหนังสือ ตํารา หรื อวารสารทาง
วิชาการเกียวข้องกับหลักสูตร ซึงนักศึกษาสามารถใช้บริ การได้
2.1 หนังสือและวารสาร (ทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด ปี งบประมาณ )
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หนังสือ มีจาํ นวนรวมทังหมด ,036, เล่ม
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ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
รวม
หนังสือ
,991
,622
,036,
- เอกสาร มีจาํ นวนรวมทังหมด , เล่ม
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
รวม
เอกสาร
,
,
,
- วารสาร มีจาํ นวนรวมทังหมด , ชือเรื อง
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
รวม
วารสาร
,
,
,
- คลังหนังสือ มีจาํ นวนรวมทังหมด , เล่ม
จัดเก็บข้อมูลรวม ไม่มีการแยกข้อมูลหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
. สารสนเทศ
นักศึกษาสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี
- วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของ มธ. มีจาํ นวนรวมทังหมด , เล่ม
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
รวม
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของ มธ.
,
,
,
- หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ มีจาํ นวนรวมทังหมด เล่ม
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
รวม
หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์
754
8
763
- วารสารอิเล็กทรอนิกส์ มีจาํ นวนรวมทังหมด , ฉบับ
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
รวม
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
8,
60
8,085
- ฐานข้อมูล มีจาํ นวนรวมทังหมด ฐาน
- โสตทัศนวัสดุ มีจาํ นวนรวมทังหมด , รายการ
. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิมเติม
1. มีคณาจารย์อาวุโสและมีประสบการณ์สามารถขอเสนอรับทุนอุดหนุนการวิจยั จาก
แหล่งทุนภายนอกเพือสนับสนุนการเรี ยนการสอนการวิจยั ของนักศึกษาในหลักสูตร
2. มีกระบวนการจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิ มเติมโดยเสนอเรื องผ่าน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปยังคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์
- จัดหาตํารา หนังสือ สิ งพิมพ์ วารสารทังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ และเอกสารอ้างอิงต่างๆ ทีทันสมัยอย่างเพียงพอ

มคอ.
- จัดให้มีอาคารสถานทีทีเอืออํานวยต่อการจัดการเรี ยนการสอนและการวิจยั
ได้แก่ ห้องบรรยาย ห้องปฏิบตั ิการ ห้องประชุม/สัมมนา อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ พร้อมทังมีการบํารุ งรักษาทีดี
- จัดให้มีคอมพิวเตอร์ สือการเรี ยนการสอนทีทันสมัย เอืออํานวยต่อการสืบค้น
พร้อมทัง มีการบํารุ งรักษาทีดี
- จัดให้มีบรรยากาศทีเอือต่อการเรี ยนรู้ ได้แก่ การจัดห้องเรี ยนกลุ่ม และการจัด
ให้มีหอ้ งพักนักศึกษารวม
- จัดให้มีขอ้ มูลเกียวกับทุนการศึกษาและทุนวิจยั
. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีกระบวนการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรี ยนการสอนในด้านต่างๆ โดย
ใช้ขอ้ มูลจากแบบประเมินการจัดการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาจากนักศึกษา และข้อมูลจาก
คณาจารย์ผเู้ กียวข้อง
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
มีงบประมาณทีสนับสนุน ใช้ขอ้ มูลการใช้งบประมาณที ติดตามสรุ ปการใช้งบประมาณ
การจัดการศึกษาทีเพียงพอ ผ่านมาประกอบการจัดทํา
เทียบงบประมาณทีตังไว้
งบประมาณปี ถัดไป
. การบริหารคณาจารย์
. การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะ
ต้องมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามทีคณะ สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกําหนด
การกําหนดคุณสมบัติทวไป
ั
1. คุณสมบัติทวไปเป็
ั
นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัติของผูส้ มัคร
2.1 ผูส้ มัครทีใช้คุณวุฒิระดับปริ ญญาโท
- เป็ นผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาไม่ตากว่
ํ าระดับปริ ญญาโทในสาขาทีเกียวข้อง โดยต้องได้
เกรดเฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า . วุฒิปริ ญญาตรี ตอ้ งได้เกรดเฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า
. และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก จบจากมหาวิทยาลัยทีคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยรับรอง
2.2 ผูส้ มัครทีใช้คุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก

มคอ.
- เป็ นผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาไม่ตากว่
ํ าระดับปริ ญญาโทในสาขาทีเกียวข้อง โดยต้องได้
เกรดเฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า . วุฒิปริ ญญาตรี ตอ้ งได้เกรดเฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า
. และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก จบจากมหาวิทยาลัยทีคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยรับรอง
. การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
1. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร และผูส้ อนจะต้องประชุมร่ วมกัน
ในการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน การประเมินผล และ ให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลทุกรายวิชา
2. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร และผูส้ อนต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพือเตรี ยมไว้สาํ หรับ
การปรับปรุ งหลักสูตร
3. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร และผูส้ อนต้องปรึ กษาหารื อแนวทางทีจะทําให้บรรลุ
เป้ าหมายตามหลักสูตร
. การแต่งตังคณาจารย์พเิ ศษ
1. คณาจารย์พิเศษต้องมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
โดยอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาเสนอขออนุมตั ิ
การเชิญต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผ่านผูอ้ าํ นวยการบัณฑิตศึกษา
2. คณะแพทยศาสตร์กาํ หนดให้รายวิชาทีเชิญคณาจารย์พิเศษมาบรรยาย สอนปฏิบตั ิการ
และถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้แก่นกั ศึกษา
3. คณาจารย์พิเศษต้องมีแผนการสอนตามคําอธิบายรายวิชาจัดทําไว้ประกอบการสอน โดย
ประสานงานกับอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา
. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
. การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าทีทีต้องรับผิดชอบ และมีขนตอน
ั
การคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรก่อนรับเข้าทํางาน ซึงควรมีวุฒิปริ ญญาตรี ทีมี
ความสามารถในการปฎิบตั ิงานตามตําแหน่ง และมีจิตใจรักการบริ การด้านการศึกษา
. การเพิมทักษะความรู้เพือการปฏิบัตงิ าน
ส่งเสริ มให้บุคลากรฝ่ ายสนับสนุน เข้าร่ วมประชุม ฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน เพือเป็ นการพัฒนา
เพิ มพูนความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์ในภาระงานทีรับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสาย
วิชาการหรื อหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือง พร้อมทังฝึ กทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา

มคอ.
. การให้ คาํ ปรึกษาด้ านวิชาการ และอืนๆ แก่นักศึกษา
- มีการแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษาทัวไป ทําหน้าทีการดูแล ให้สนับสนุน ส่งเสริ ม และให้
คําแนะนําด้านการวางแผน การศึกษา ผลการศึกษา และติดตามนักศึกษาตังแต่แรกเข้า
จนสําเร็ จการศึกษา
- มีการจัดกิจกรรมอาจารย์ทีปรึ กษาพบนักศึกษา
- มีการแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือช่วยดูแลและติดตามการทําวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาอีกทางหนึงโดยอาจารย์ทีปรึ กษานัดหมายกับนักศึกษาเพือให้คาํ ปรึ กษา
. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
- การอุทธรณ์ของนักศึกษา ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินยั
นักศึกษา พ.ศ.
หมวดที
- นักศึกษาสามารถเสนอขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาผ่านผูอ้ าํ นวยการ
บัณฑิตศึกษากรณี ทีนักศึกษามีความสงสัยเกียวกับผลการสอบหรื อผลการประเมินรายวิชาใด
สามารถทีจะยืนคําร้องขอดูผลการสอบหรื อกระดาษคําตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการ
ประเมินของคณะกรรมการสอบหรื ออาจารย์แต่ละรายวิชาได้
. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
. มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- เพือให้ได้นกั ศึกษาทีมีคุณภาพ และเป็ นไปตามเป้ าหมายทีตังไว้
- เพือปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั สมัย และสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและสังคม
2. มีแผนการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสาขาทีเกียวข้องมาศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท
เพือเพิ มวุฒิการศึกษา ทําวิทยานิพนธ์ในเรื องทีสนใจหรื อเป็ นปัญหาทีพบในการปฏิบตั งิ าน
อันจะเป็ นการพัฒนาต่อยอดงานเดิม หรื อสร้างนวัตกรรมใหม่ดา้ นวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. มีแผนการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพือนํามาปรับปรุ งหลักสูตรให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
4. มีการกําหนดกลุ่มเป้ าหมายของผูส้ นใจเข้ามาศึกษา

มคอ.
7. ตัวบ่ งชีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสู ตร
)

)

)
)

)
)

)

)
)
)
1)
1)

ดัชนีบ่งชีผลการดําเนินงาน
ปี ที 1 ปี ที 2 ปี ที 3 ปี ที
อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ มีส่วนร่ วมในการ
ประชุมเพือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
   
หลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. ทีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
   
สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. อย่างน้อยก่อนการ
   
เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.
ภายใน วัน หลังสิ นสุดภาคการศึกษาทีเปิ ดสอนให้ครบทุก    
รายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.
   
ภายใน วัน หลังสิ นสุดปี การศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้ ทีกําหนดใน มคอ. อย่างน้อยร้อยละ ของรายวิชา    
ทีเปิ ดสอนใน แต่ละปี การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการ
  
ดําเนินงานทีรายงานใน แบบ มคอ. ปี ทีแล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนํา
   
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ
   
วิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึงครัง
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
   
พัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ทีมี
 
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลียไม่นอ้ ยกว่า . จากคะแนนเต็ม .
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย
 
ไม่นอ้ ยกว่า . จากคะแนนเต็ม .

ปี ที















มคอ.
หมวดที . การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
. การประเมินกลยุทธ์ การสอน
- มีการประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยการทดสอบย่อย
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของ
นักศึกษาในชันเรี ยน โดยนําข้อมูลทีได้มาประเมินเบืองต้นและปรับปรุ งวิธีการสอน
- ให้นกั ศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ผสู้ อนในทุกรายวิชาเมือสิ นสุดการเรี ยนการสอน
ของแต่ละรายวิชา และนําผลการประเมินมาวิเคราะห์และแจ้งผลกลับไปทีอาจารย์ผสู้ อน
เพือปรับปรุ งกลยุทธ์การสอนและวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับรายวิชา
. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชา โดยใช้แบบประเมิน และนํา
ผลการประเมินแจ้งกลับไปทีอาจารย์ผสู้ อน อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา ผูอ้ าํ นวยการบัณฑิตศึกษา
และรองคณบดีฝ่ายวิชาการทราบ เพือนําข้อมูลไปปรับปรุ งกลยุทธ์การสอนและวางแผนพัฒนาให้
สอดคล้อง เหมาะสมกับรายวิชาต่อไป
. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ประเมินโดยใช้ขอ้ มูลจาก
- แบบประเมินจากการประเมินโดยนักศึกษาชันปี สุดท้าย บัณฑิตทีสําเร็ จการศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต/
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอืนๆ
- รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี เป็ นการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีผลการ
ดําเนินงานทีระบุในหมวดที 7 ข้อ 7 โดยอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน มีคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขา/
สาขาวิชาเดียวกัน อย่างน้อย คน
. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
1.1 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที
รับผิดชอบและดําเนินการปรับปรุ งเมือสิ นภาคการศึกษาทันที ทํารายงานผลการดําเนินการ
รายวิชาเสนอคณะอนุกรรมการวิชาเอก ผูอ้ าํ นวยการบัณฑิตศึกษา ผ่านอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตร
1.2 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีในหมวดที ข้อ จาก
การประเมินคุณภาพภายใน

มคอ.
1.3 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/ประธานอนุกรรมการหลักสูตร สรุ ปผลการดําเนินการงาน
หลักสูตรประจําปี โดยรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและสิ งสนับสนุนการเรี ยนการสอน
รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิของนักศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําปี เสนอ
ผูอ้ าํ นวยการบัณฑิตศึกษา
1.4 จัดประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนและสรุ ปผลการดําเนินงานหลักสูตร
ปัญหาของการบริ หารหลักสูตรทังในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
แบบประเมิน เพือวางแผนปรับปรุ งการดําเนินงานสําหรับใช้ในปี การศึกษาต่อไป และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มคอ.
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.ศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงสมบูรณ์
งานวิจยั
เกียรตินนั ทน์
1. สมบูรณ์ เกียรตินนั ทน์ อรุ ณพร อิฐรัตน์
และคณะ. การศึกษาสมุนไพรในการรักษา
โรคเอดส์เพือพัฒนาเป็ นยาอุตสาหกรรม
โครงการสารสกัดสมุนไพรผสม ชนิด
ชนิด ชนิด และ ชนิดทีมีฤทธิต้าน HIV.
รายงานการวิจยั คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 2550
(อยูร่ ะหว่างการจดสิทธิบตั ร)
2. ปราณี นันทศรี , โสภิต ธรรมอารี , ทัศนีย,์
สมบูรณ์ เกียรตินนั ทน์. ผลของนําผลยอ
หมักชนิดเข้มข้น ต่อการระงับปวดความ
เป็ นพิษเฉียบพลันและโมโนนิวเคลียร์
เซลล์. ธรรมศาสตร์เวชสาร ปี ที ฉบับที
ม.ค.-มี.ค. . - .
3. ปุณยนุช อมรดลใจ, สมบูรณ์ เกียรติ
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1. Itharat A, Ooraikul B. Chapter 13.
Research on Thai medicinal plants for
cancer
treatment in S. N. Acharya and J. E.
Thomas Advances in Medicinal Plant

มคอ.
รายชือ
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Research. Singpost India 2007
งานวิจยั
1. Hiransai P, Ratanachaiyavong S, Itharat
A, Graidist P, Ruengrairatanaroj
P,Purintrapiban J. Dioscorealide B
suppresses LPS-induced nitric oxide
production and inflammatory cytokine
expression in RAW 264.7 macrophages:
The inhibition of NF-kappaB and ERK1/2
activation. J Cell Biochem. 2010 Apr
1;109(5):1057-63.
2. Wiwattanapatapee R, Sae-Yun A, Petcharat
J, Ovatlarnporn C, Itharat A. Development
and evaluation of granule and emulsifiable
concentrate formulations containing Derris
elliptica extract for crop pest control. J Agric
Food Chem. 2009 Dec 9;57(23):11234-41.
3. Tappayuthpijarn P, Itharat A, Saelim S,
Uttama S. Proliferation enhancing effect of
rice extracts on neuronal PC12 cells. Planta
Med. 2009 Jul;75(9):940-.
4. Sukkarn B, Itharat A. Stability under heat
accelerated condition of Dioscorealide B
from the ethanolic extract of Dioscorea
membranacea for Cancer Treatment. Planta
Med. 2009 Jul;75(9):985-.
5. Sakpakdeejaroen I, Itharat A.
Determination of cytotoxic compounds by
HPLC and stability studied of Thai
Traditional preparation called Benjakul for
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cancer treatment. Planta Med. 2009
Jul;75(9):985-.
6. Naowaboot J, Pannangpetch P,
Kukongviriyapan V, Kukongviriyapan U,
Nakmareong S, Itharat A. Mulberry leaf
extract restores arterial pressure in
streptozotocin-induced chronic diabetic rats.
Nutr Res. 2009 Aug;29(8):602-8.
7. Makchuchit S, Itharat A, Tewtrakul S.
Anti-allergic activity of Thai medicinal
plants. Planta Med. 2009 Jul;75(9):956-.
8. Mahavorasirikul W, Chaijaroenkul W,
Itharat A, Na-Bangchang K. Screening of
Cytotoxic Activity of Thai Medicinal Plants
against Human Cholangiocarcinoma Cells In
Vitro. Drug Metab Rev. 2009 Aug;41:85-.
9. Itharat A, Makchuchit S, Tewtrakul S.
Anti-inflammatory activity of Thai
traditional medicine preparation called
Prasaprohyai. Planta Med. 2009
Jul;75(9):1043-4.
10. Hiranyachattada S, Itharat A,
Kunworarath , Muangnil P. Effects of
Hibiscus Sabdariffa Linn. Calyx Extract as
an Antioxidant in Cisplatin-Induced Acute
Renal Failure Rat. J Physiol Sci.
2009;59:485-.
11. Hansakul P, Itharat A, Pananto W.
Dioscoreanone-induced growth arrest and
apoptosis in lung carcinoma cells. Planta Med.
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2009 Jul;75(9):977-.
12. Sukkarn B, Itharat A. Comparative study
development of extraction processes and
stability of Dioscorea membranacea for cancer
treatment. Planta Med. 2008 Jul;74(9):1115-6.
13. Pureesatien O, Ovatlarnporn C, Itharat A,
Wiwattanapatapee R. Quantitative HPLC
determination and stability studies of
pyridostemin in extracts and water dispersible
granule formulations of Stemona curtisii.
Chromatographia. 2008 Apr;67(7-8):551-7.
14. Itharat A, Saekoo J, Dechsukum C.
Molecular cytotoxic mecanism of
Dioscorealide B on human breast cancer cells.
Planta Med. 2008 Jul;74(9):944-5.
15. Itharat A. Cytotoxic and antioxidant
activities of Thai medicinal plants for cancer
treatment. Planta Med. 2008 Jul;74(9):998-.
16. Tewtrakul S, Itharat A. Nitric oxide
inhibitory substances from the rhizomes of
Dioscorea membranacea. J Ethnopharmacol.
2007 Feb 12;109(3):412-6.
17. Tappayuthpiijarn P, Itharat A,
Sakpakdeejaroen I, Kumarpawa K. Cytotoxic
activity of the traditional Thai medicinal
plant preparation Benjakul and 4 isolated
compounds. Planta Med. 2007
Aug;73(9):1005-6.
18. Itharat A, Plubrukan A, Kaewpradub N,
Chuchom T, Ratanasuwan P, Houghton PJ.

มคอ.
รายชือ

ผลงานทาวิชาการ
Selective cytotoxicity and antioxidant effects
of compounds from Dioscorea membranacea
rhizomes. Nat Prod Commun.
2007;2(6):643-8.
19. Itharat A, Kejik R, Tewtrakul S,
Watanaperomskul C. Antioxidant and antiHIV-1 integrase compounds from Smilax
corbularia Kunth. Planta Med. 2007
Aug;73(9):996-7.
20. Sakpakdeejaroen I, Itharat A. Cytotoxic
compounds against breast adenocarcinoma
cells (MCF-7) from Pikutbenjakul. Journal of
health research Vol. 23 No. 2 (Apr.-Jun.
2009) p.71-76.
21. Thammarutwasik P, Hongpattarakere T,
Chanthachum S, Kijroongrojana K, Itharat
A, Reanmongkol W, Tewtrakul S, Ooraikul
B. Prebiotics - A review. Songklanakarin
journal of science and technology Vol. 31
No. 4 ( Jul.-Aug. 2009 ) p. 401-408.
22. Chumsri P, Sirichote A, Itharat A, Studies
on the optimum conditions for the extraction
and concentration of roselle (Hibiscus
sabdariffa Linn.) extract. Songklanakarin
journal of science and technology Vol. 30
Suppl. 1 (Apr. 2008) p.133-139.
23. Tewtrakul S, Itharat A, Thammaratwasik
P, Ooraikul B. Anti-allergic and antimicrobial activities of some Thai crops.
Songklanakarin journal of science and
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technology Vol. 30 No. 4 (Jul.-Aug. 2008)
p.467-473.
24. Jansom C, Bhamarapravati S, Itharat A,
Major anthocyanin from ripe berries of
Cleistocalyx nervosum var. paniala.
Thammasat Medical Journal, Vol. 8 No. 3,
(Jul.-Sep. 2008)p.364-370.
งานวิจยั
1. มะลิ อาจริยะกุล. การศึกษาประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของเจลกระเจียบแดงในการ
รักษาสิว :การศึกษา ทดลองทางคลินิก, 2551.
รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ สภาวิจยั แห่งชาติ
ปี 51. (อยูร่ ะหว่างการจดสิทธิบตั ร)

. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กมั มาล กุมาร ปาวา งานวิจยั
1. กัมมาล กุมาร ปาวา. การศึกษาเปรี ยบเทียบ
ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของกระเทียม
เคลือบแบบ Enteric coated กับ placebo ใน
การลดระดับ Cholesterol (Comparative
study on the efficacy and side effects of
garlic enteric coated versus placebo in
reducing cholesterol levels in
hypercholesterolaemia) รายงานการวิจยั สภา
วิจยั แห่งชาติ กรุ งเทพ ฯ2551 (อยูร่ ะหว่างการ
จดสิทธิบตั ร)
2. กัมมาล กุมาร ปาวา. การศึกษาเปรี ยบเทียบ
ของบอระเพ็ดกับ Glibenclamide ในการลด
ระดับนําตาลในเลือด (Comparative study on
hypoglycamia effect of tinospora and
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Glibenclamid). รายงานการวิจยั สภาวิจยั
แห่งชาติ กรุ งเทพ ฯ 2551(อยูร่ ะหว่างการ
ตีพิมพ์)
3. กัมมาล กุมาร ปาวา. การศึกษาเปรี ยบเทียบ
ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของขิง กับ
Paracetamol ในผูป้ ่ วยทีปวดข้อของโรคกระดูก
กร่ อน (Comparative study on the efficiancy
and side effects of Ginger and paracetamol on
Osteoarthritis) รายงานการวิจยั สถาบัน
การแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข
นนทบุรี 2551 (อยูร่ ะหว่างการตีพิมพ์)
4. กัมมาล กุมาร ปาวา. การศึกษาเปรี ยบเทียบ
ผลการลดนําตาล ในเลือดของมะระขีนกกับ
Glibenclamide (Comparative study on
hypoglycemia effect of garlela and
Glibenclamide) รายงานการวิจยั สถาบัน
การแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข
นนทบุรี 2551 (อยูร่ ะหว่างการตีพิมพ์)
5. กัมมาล กุมาร ปาวา โครงการการศึกษา
ความเป็ นพิษของยาเม็ดจากสารสกัด
กระเจียบแดงทีมีฤทธิขับปัสสาวะในคนปกติ
รายงานวิจยั สภาวิจยั แห่งชาติ ปี พ.ศ.2551
(อยูร่ ะหว่างการตีพิมพ์)
6. กัมมาล กุมาร ปาวา. การศึกษาตํารับยา
สมุนไพรเพือรักษาโรคมาเลเรี ย. รายงาน
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2548-2551
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1. Jaiaree, N., Itharat A. and Kumapava K.
2010. Cytotoxic Saponin against Lung
Cancer Cells from Dioscorea birmanica
Prain & Burkill. J Med Assoc Thai. Vol.
93 (7): 192-197.
2. Jaiaree, N. and Itharat A. 2010. Cytotoxic
and antioxidant activities of the ethanolic
extract from Dioscorea birmanica Prain &
Burkill. Thai J Pharmacol. Vol. 32 (1):
72-75.
3. Jaiaree, N. and Itharat A. 2010. Cytotoxic
and antioxidant activities of Dioscorea
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Medical Journal. Vol. 10: 103-105.
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38.0
31
7.2
10

5
1
2
2

5
3
5
4

ป.โทป.เอก

แพทย์
ประจํา
บ้าน

.

การ
ค้นคว้า
อิสระ

ภาระงานทีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ / การ
ค้นคว้ าอิสระหลัง
ปรับปรุ งหลักสู ตร
(จํานวนนักศึกษา)
วิทยานิพนธ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ
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ภาคผนวก แบบฟอร์ มรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตร
การปรับปรุ งแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 เพือใช้กบั หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนีได้รับทราบ/รับรองการเปิ ดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมือวันที เมษายน
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมตั ิการปรับปรุ งแก้ไขครังนีแล้ว ในคราวประชุมครังที /
เมือวันที พฤษภาคม
3. หลักสูตรปรับปรุ งแก้ไขนี เริ มใช้กบั นักศึกษารุ่ นปี การศึกษา
ตังแต่ภาคเรี ยนที
ปี การศึกษา
เป็ นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุ งแก้ไข
การปรับปรุ งหลักสูตรนีเพือให้เป็ นไปตามเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.
การวางแผนการศึกษาของรายวิชา โดยการจัดลําดับการเรี ยนรู้ของนักศึกษา เนืองจากหลักสูตร
นีได้จดั การเรี ยนการสอนตังแต่ปีการศึกษา
เป็ นต้นมา ณ ปัจจุบนั มีนกั ศึกษา รุ่ น ด้วยกัน โดยมี
บางรายวิชาต้องการปรับการจัดการเรี ยนการสอน เนืองจากต้องมีลาํ ดับการเรี ยนรู้และเพือให้วิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาและการสําเร็ จการศึกษาของนักศึกษาบรรลุเป้ าหมายของหลักสูตร ซึงรายวิชามีดงั นี
- รายวิชา ผท. การวิจยั คลินิกแพทย์แผนไทยและจริ ยธรรม 3 ( -3-7)
เดิม
กําหนดให้ศึกษาอยูใ่ นปี การศึกษาที ภาคการศึกษาที
ปรับเป็ น
ปี การศึกษาที ภาคการศึกษาที
เนืองจาก
นักศึกษาต้องได้รับการปูพืนความรู้ทางด้านการวิจยั คลินิกและจริ ยธรรมก่อน
จะช่วยให้นกั ศึกษาเขียนขอกรรมการจริ ยธรรมได้ทนั ภายในภาคการศึกษาที
เพือให้สามารถทําวิทยานิพนธ์ได้เร็ วขึน
- รายวิชา ผท. การสกัดและการตรวจเอกลักษณ์สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3 ( -3-7)
เดิม
กําหนดให้ศึกษาอยูใ่ นปี การศึกษาที ภาคการศึกษาที
ปรับเป็ น
ปี การศึกษาที ภาคการศึกษาที
เนืองจาก
นักศึกษาต้องได้รับการปูพืนความรู้ทางด้านการวิจยั เรื องการสกัดและเทคนิค
พืนฐานก่อน จะช่วยให้นกั ศึกษาเขียนข้อเสนอและสามารถทําวิทยานิพนธ์
เบืองต้น ได้ทนั ภายในภาคการศึกษาที
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5. สาระในการปรับปรุ งแก้ไข
5.1 แก้ไขและเพิมเติมรายละเอียดของปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
5.2 ปรับเพิมจํานวนการรับนักศึกษา
จากเดิม คน ปรับเพิ มเป็ น คน
5.3 ปรับเปลียนรายวิชาอาจารย์ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสู ตร
5.4 ยกเลิกการแบ่งรายวิชาตามกลุ่มวิชาในหมวดวิชาบังคับเลือก ได้ แก่ กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์คลินิก และกลุ่มวิชาวิจยั การแพทย์แผนไทยประยุกต์
5.5 แก้ไขรายวิชา :
. . ตัดรายวิชา
1. รายวิชา พว.703 วิทยาการระบาด ( - - )
ซึงไม่กาํ หนดให้นกั ศึกษาไปศึกษาวิชาร่ วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. รายวิชา ผท. พฤติกรรมศาสตร์และการประยุกต์ 3(2-3-7)
3. รายวิชา ผท. สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 2(0-6-2)
4. รายวิชา ผท. การพัฒนาสมุนไพรเพือเป็ นผลิตภัณฑ์เพือสุขภาพ 3( - - )
. . เปิ ดรายวิชาเพิม รายวิชา ในหมวดวิชาบังคับ
ลําดับ
รายวิชา
ผท.60 สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 1
1(1-0-3)
TA 60 Seminar in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine
เรื องทีน่าสนใจหรื อเป็ นสิ งใหม่ๆ หรื อแนวโน้มในอนาคตทางด้าน
วิทยาศาสตร์สมุนไพรหรื อวิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องอย่างเป็ นระบบ จากตํารา
วารสาร สิ งพิมพ์ ข้อมูลทีเก็บในรู ปสืออิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ การประเมิน
คุณค่าของสิ งพิมพ์ การรวบรวมประมวลอย่างเป็ นขันตอนเพือนําเสนอสําหรับ
การอภิปราย
ผท.601 สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 2
1(1-0-3)
TA 601 Seminar in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine 2
ติดตามความก้าวหน้าของการรวบรวม ทบทวน เอกสาร ทีเกียวข้องกับ
วิทยานิพนธ์ การสรุ ป และวิเคราะห์และการประเมินคุณค่าอย่างเป็ นขันตอนอย่าง
มีระบบ เพือนําเสนอแนวคิดและทิศทางของทําวิทยานิพนธ์ พร้อมกับการอภิปราย
ผลการรวบรวม
. . แก้ไขรหัสวิชาทังหมดในหลักสู ตร
รายละเอียดระบุในหมวดที ข้อ
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. . ปรับเพิมจํานวนหน่ วยกิต
ปรับเพิ มจํานวนหน่วยกิตในรายวิชาเศรษฐศาสตร์สุขภาพ จากเดิม ( - - ) ปรับเป็ น ( - - )
5.4.5 แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
จากเดิม
พว 600 วิธีวิทยาการวิจัยและจริยธรรม
2(2-0-6)
MS 600 Research Methodology and Ethics
ระเบียบวิธีและขันตอนในการทําวิจยั การค้นหา
ข้อมูลทังจากหนังสื อ วารสารและทางเครื อข่ายสารสนเทศ
กระบวนการออกแบบงานวิจยั การตังสมมุติฐาน วิธีการ
รวบรวมข้อมูล การควบคุมงานวิจยั การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์จดั ทําประมวลผลและแปลผลทางสถิติ การเขียน
รายงานวิจยั และการวิเคราะห์งานวิจยั ทีตีพิมพ์ในวารสาร
จริ ยธรรมในการทําวิจยั ในคนและสัตว์ การพิจารณาและ
ประเมินความจําเป็ น ความเสี ยง และประโยชน์ทีจะได้รับ
จากงานวิจยั ขันตอนและการขอรับความยินยอมของผูถ้ ูกวิจยั
กฎหมายข้อกาํ หนดเกียวกับจริ ยธรรมการวิจยั และ
ความสําคัญของการขออนุมตั ิกรรมการจริ ยธรรมการทําวิจยั
พว. 700 สถิติประยุกต์
2(2-0-6)
MS 700 Applied Statistics
เนือหาครอบคลุมถึงการเลือกใช้วิธีการทางสถิติใน
การวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุ ขเชิงพรรณนา
และเชิงวิเคราะห์ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมถึง
ความน่าจะเป็ นการกระจาย ทฤษฎีของการทดสอบ การ
ประมาณช่วงความเชือมันของพารามิเตอร์การทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติแบบ parametric และ non – parametric เช่น
t – test F- test chi – square test การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
แบบ multi และpartial และการวิเคราะห์การถดถอย รวมทัง
การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
ผท 610 หลักการแพทย์ แผนไทย
3 (2-3-7)
TA 610 Principles of Thai Traditional Medicine
แนวคิด หลักการแพทย์แผนไทย ซึ งประกอบด้วย เวช
กรรมไทย เภสัชกรรมแผนไทย การนวดไทย ผดุงครรภ์แผน
ไทย และการประยุกต์ใช้ พร้อมกับการเปรี ยบเทียบกับ
การแพทย์แผนปัจจุบนั
ผท.800 วิทยานิพนธ์
12 ( - - )
TA 800 Thesis
นักศึกษาค้นคว้าและวิจยั ในหัวข้อทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ภายใต้การแนะนําและควบคุมของคณะกรรมการที
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์

ปรับเป็ น
พว.600 วิธีวิทยาการวิจัยและจริยธรรม
2(2-0-6)
MS 600 Research Methodology and Ethics
ระเบียบวิธีและขันตอนการทํางานวิจยั การค้นหา
ข้อมูลจากหนังสื อ วารสารและข้อมูล ทางเครื อข่าย
สารสนเทศ กระบวนการออกแบบงานวิจยั การ
ตังสมมติฐานวิจยั การเลือกใช้เครื องมือ วิธีการรวบรวม
ข้อมูล การควบคุมงานวิจยั การแปลผลทางสถิติในการเขียน
รายงานการวิจยั การวิเคราะห์งานวิจยั ทีตีพิมพ์ในวารสาร
จริ ยธรรมในการทําวิจยั ในคนและสัตว์ ความเสี ยงและ
ประโยชน์ทีจะได้รับ จากงานวิจยั

พว.700 สถิติประยุกต์
2(2-0-6)
MS 700 Applied Statistics
สถิติเชิงพรรณาและเชิงวิเคราะห์ การเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และประมวลผลด้วยโปรแกรม สถิติ
ความน่าจะเป็ นทีใช้ในงานทางการแพทย์ การประมาณช่วง
ความเชือมันของพารามิเตอร์ การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ
แบบ parametric และ non-parametric การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ดว้ ยสมการถดถอย

ผท.602 หลักการการแพทย์ แผนไทย
3(2-3-7)
TA 602 Principles of Thai Traditional Medicine
แนวคิด หลักการการแพทย์แผนไทย ซึ ง
ประกอบด้วย เวชกรรมไทย เภสัชกรรมแผนไทย การนวด
ไทย ผดุงครรภ์แผนไทย และการประยุกต์ การเปรี ยบเทียบ
กับการแพทย์แผนปั จจุบนั
ผท.800 วิทยานิพนธ์
12
TA 800 Thesis
การสร้างโครงการวิจยั และการดําเนินการวิจยั
ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์และทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ การเขียนและนําเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียน
รายงานวิจยั เพือเผยแพร่ จริ ยธรรมในการทําวิจยั และ
จรรยาบรรณในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
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. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไข เมือเปรี ยบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี
หมวดวิชา
ระดับปริ ญญาโท
แผน ก แบบ ก
วิทยานิพนธ์
ศึกษางานรายวิชา

เกณฑ์ กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างเดิม

โครงสร้ างใหม่

หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต

หน่ วยกิตรวมไม่ น้อยกว่ า

ภาคผนวก ตารางเปรียบเทียบโครงสร้ างและองค์ประกอบของหลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.
กับฉบับ พ.ศ. 2555
หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.
ขอให้ เปรี ยบเทียบรายละเอียดของหลักสู ตร ดังนี
4. ปรัชญา และ/หรือ วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
. ปรัชญาของหลักสู ตร
การแพทย์แผนไทยเป็ นภูมิปัญญาดังเดิมของไทยที
ใช้หลักในการดูแลสุ ขภาพแบบองค์รวมคือการ
ป้ องกัน การดูแลและรักษาโรค ทังทางกาย ใจ จิต
วิญญาณ และสังคม องค์ประกอบสําคัญของการ
แพทย์แผนไทย ประกอบด้วย 4 สาขาคือ เวชกรรม
แผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย นวดไทย และผดุงครรภ์
แผนไทย องค์ความรู ้เหล่านีถูกสั งสมมาจนกลายเป็ น
ทฤษฎีและหลักการแพทย์แผนไทยซึ งปรากฏอยูใ่ นรู ป
คัมภีร์ต่างๆ การแพทย์แผนไทยมีบทบาทมากในการ
ดูแลสุ ขภาพของประชาชน ถ้าได้มีการพัฒนาและ
พิสูจน์ในเชิงวิทยา ศาสตร์ จนเป็ นทียอมรับ ก็จะ
สามารถใช้คู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบนั หรื อ
สามารถทดแทนวิธีการรักษาแบบแผนปัจจุบนั ได้
โดยเฉพาะโรคเรื อรังทีแพทย์แผนปัจจุบนั ไม่สามารถ
รักษาได้ ซึ งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้านสุ ขภาพ
และจะมีผลอย่างมากต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.

5

. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
. ปรัชญา
มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู ้ ใฝ่ รู ้ มี
คุณธรรม มีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์
ความรู ้ทางแพทย์แผนไทยได้อย่างลึกซึงด้วย
กระบวนการวิจยั ทางคลินิก กระบวนการวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ และจริ ยธรรม อันเป็ นทียอมรับในระบบ
สากล รวมทัง มีกระบวนการคิด สามารถติดตามความรู ้
ทีทันสมัยเพือนํามาผสมผสานและบูรณาการกับ
การแพทย์แผนปัจจุบนั พร้อมทังพัฒนาแพทย์แผนไทย
เข้าสู่ ระดับสากล เพือช่วยแก้ปัญหา สาธารณสุ ขของ
ประเทศและประชาคมอาเซี ยนได้อย่างเหมาะสม
. ความสํ าคัญ
คณะแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีโครงสร้าง
บุคลากร ห้องปฏิบตั ิการและเครื องมือ รวมถึง
งบประมาณทางด้านวิจยั ทีพร้อมในการทํางานแบบ
บูรณาการความรู ้การวิจยั ระหว่างแพทย์แผนไทยและ
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การจัดการศึกษาเป็ นกลไกหนึงทีจะทําให้ความรู ้
ทางการแพทย์แผนไทยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
พิสูจน์อย่างเป็ นระบบและเป็ นวิทยาศาสตร์ มากขึน
ดังนันการพัฒนาบุคลากรจึงมีความจําเป็ น เพราะ
บุคลากรเหล่านีจะเป็ นกําลังในการพัฒนาองค์ความรู ้
ทางการแพทย์แผนไทยให้เป็ นวิทยาศาสตร์ ทีสากล
ยอมรับ สามารถวิเคราะห์และหาเหตุผลมาสนับสนุน
และพิสูจน์ให้เห็นจริ งจนเป็ นทีเชือถือได้ และทําให้
เกิดการยอมรับจนสามารถนําการแพทย์แผนไทยมา
ประยุกต์ใช้ พร้อมกับการผสมผสานกับการแพทย์แผน
ปัจจุบนั ได้อย่างเป็ นระบบ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตระหนักถึงความสําคัญ
ดังกล่าว จึงมีเป้ าหมายในการเพิ มพูนความรู ้แก่บุคคลที
สนใจศึกษาและวิจยั ทางด้านการแพทย์แผนไทย โดยมี
ปรัชญาของหลักสู ตรเพือมุ่งเน้น การผลิตมหาบัณฑิต
ให้มีความรู ้ความสามารถทีลึกซึงทางการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู ้
ทางแพทย์แผนไทยด้วยกระบวนการวิจยั ทางคลินิก
และกระบวนการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ อนั เป็ นทียอมรับ
ในระบบสากล รวมทังมีกระบวนการคิดและสามารถ
ติดตามความรู ้ทีทันสมัยเพือนํามาผสมผสานกับ
การแพทย์แผนปัจจุบนั และนํามาประยุกต์ในการ
แก้ปัญหาทางสาธารณสุ ขของประเทศได้อย่าง
เหมาะสมและมีจริ ยธรรม
. วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
เมือสิ นสุ ดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรแล้ว
มหาบัณฑิตจะมีความรู ้ ความสามารถ และเจตคติ ดังนี
1. สามารถสังเคราะห์ปัญหาทีเกียวข้องกับสุ ขภาพ
และการดูแลสุ ขภาพอย่างเป็ นองค์รวม
2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลในด้านการดูแล
และบริ การสุ ขภาพด้วยทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
ในเชิงวิทยาศาสตร์
3. สามารถปฏิบตั ิการวิจยั ทางคลินิกและการวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม มีมาตรฐานถูกต้องตามจริ ยธรรม
และเป็ นทียอมรับในวงการวิทยาศาสตร์ ทังใน

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ. 5
แพทย์แผนปัจจุบนั ทังนี คณะแพทยศาสตร์ มีหน่วยงาน
ด้านพรี คลินิก คลินิก ชุมชน ทีช่วยสนับสนุนการ
พัฒนาและบูรณากรองค์ความรู ้แพทย์แผนไทยกับ
แพทย์แผนปัจจุบนั เพือประยุกต์ใช้ให้ได้มาตรฐานใน
ระดับสากล

. วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
เพือให้บณั ฑิตทีสําเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรเป็ น
บัณฑิตทีพึงประสงค์ดงั นี
1. มีความรู ้ ใฝ่ รู ้ มีความสามารถและทักษะการวิจยั
ระดับสากล
2. มีความสามารถบูรณาการความรู ้แพทย์แผนไทย
ให้เป็ นวิทยาศาสตร์ เป็ นทียอมรับในระดับสากล
3. มีทกั ษะ สามารถปฏิบตั ิการวิจยั ทางคลินิก และ
การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ได้มาตรฐานถูกต้อง
ตามจริ ยธรรม และเป็ นทียอมรับในวงการ
วิทยาศาสตร์ ทังในระดับประเทศและระดับสากล
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ระดับประเทศและระดับสากล
4. สามารถสังเคราะห์แนวคิดในการพัฒนาและ
ประยุกต์องค์ความรู ้ทางการแพทย์แผนไทย เพือให้
เกิดองค์ความรู ้ใหม่โดยอาศัยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ อนั เป็ นทียอมรับ และสามารถอ้างอิง
ได้ในระดับสากลเพือตอบสนองความต้องการของ
สังคม ชุมชนและประเทศชาติ
5. มีจริ ยธรรมวิชาชีพ จริ ยธรรมในการวิจยั และ
จริ ยธรรมทางวิชาการ
6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.
ข้อ และมีคุณสมบัติ ดังนี
. เป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาชันปริ ญญาตรี
ทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์) การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณั ฑิต
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ หรื อสาขาอืน
ทีเกียวข้อง
. ผูท้ ีเลือกเรี ยนด้านการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์คลินิกต้องเป็ นผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาวิทยาศาสตร
บัณฑิต (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์) หรื อ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณั ฑิต หรื อสาขาที
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาแล้วเห็นชอบ
. มีคะแนนเฉลียสะสม (GPA) ไม่ตากว่
ํ า
.5 หรื อคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้สมัครได้

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ. 5
4. มีความเป็ นผูน้ าํ ทางความคิด การวิจยั องค์ความรู ้
ทางแพทย์แผนไทยให้เป็ นทีประจักษ์ในระดับสากล
5. มีจริ ยธรรมวิชาชีพ จริ ยธรรมในการวิจยั และ
จริ ยธรรมทางวิชาการ

. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.
ข้อ และมีคุณสมบัติ ดังนี
1. เป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาหรื อคาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา
ก่อนวันขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์
ระดับปริ ญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์) การแพทย์
แผนไทยประยุกต์บณั ฑิต วิทยาศาสตร์ สุขภาพ
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ หรื อสาขาอืนทีเกียวข้อง หรื อ
สาขาทีเทียบเท่าทังในหรื อต่างประเทศจาก
สถาบันการศึกษาทีมหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. ผูท้ ีเลือกเรี ยนด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์คลินิก
ต้องเป็ นผูท้ ีสําเร็ จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์) หรื อ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณั ฑิต หรื อสาขาที
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาแล้วเห็นชอบ
3. ต้องมีคะแนนเฉลียสะสม (GPA) ไม่ตากว่
ํ า .50
หรื อคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดย ความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้สมัครได้
4. กรณี เป็ นผูเ้ ข้าศึกษาชาวต่างชาติตอ้ งสามารถฟัง พูด
อ่าน และเขียนภาษาไทยอยูใ่ น ระดับดี ตามเกณฑ์ที
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนด
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7. วิธีการคัดเลือกผู้ศึกษา
. ต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของ
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วยการสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์ หรื อการเข้ารับคัดเลือกกรณี พิเศษอืน
โดยความเห็นชอบของอธิการบดีผ่านคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ
TOEFL หรื อ IELTS โดยเป็ นผลสอบภายในระยะเวลา
ไม่เกิน ปี นับตังแต่วนั สอบผ่าน

จํานวนการรับนักศึกษา
ปี ละ 10 คน
17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ. 5
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1. ผูเ้ ข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการ
สัมภาษณ์ตามเกณฑ์และวิชาทีคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาํ หนด
2. ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET
หรื อ TOEFLหรื อ IELTS โดยผลสอบต้องไม่เกิน
ปี นับถึงวันสมัคร
3. เงือนไขอืนๆ ให้เป็ นไปตามประกาศรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรื อคณะ
แพทยศาสตร์
จํานวนการรับนักศึกษา
ปี ละ 12 คน
. . โครงสร้ างหลักสู ตร

- จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
- ศึกษารายวิชาไม่นอ้ ยกว่า
24 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับเลือกไม่นอ้ ยกว่า*
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า*
6 หน่วยกิต
- ทําวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(* วิชาทีจะศึกษาอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ทีปรึ กษา หรื อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา)

 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
 ศึกษารายวิชาไม่นอ้ ยกว่า*
24 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับเลือกไม่นอ้ ยกว่า*
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า*
หน่วยกิต
 ทําวิทยานิพนธ์
หน่วยกิต

. ข้ อกําหนดหลักสู ตรเกียวกับการทําวิทยานิพนธ์
. . การทําวิทยานิพนธ์
. . . นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ เมือ
มีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต และได้
คะแนนสะสมเฉลียไม่ตากว่
ํ า 3.00
8.4.1.2 ให้คณะแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ทีมีคุณสมบัติ ดังนี:อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็ น
อาจารย์ประจําทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อ
เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตากว่
ํ ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน หรื อสาขาวิชาทีสัมพันธ์
กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ทีมิใช่ส่วน
หนึงของการศึกษาเพือรับปริ ญญา

ข้ อกําหนดหลักสู ตรเกียวกับการทําวิทยานิพนธ์
. ข้ อกําหนดการทําวิทยานิพนธ์
. . การทําวิทยานิพนธ์
) นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ได้ เมือ
ศึกษารายวิชามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ภาคการศึกษาปกติ
และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
โดยมีค่าระดับเฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า . และมี
คุณสมบัติครบตามเงือนไขของหลักสู ตร
) นักศึกษาต้องทําวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาไทยหรื อ
ภาษาอังกฤษก็ได้โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์
ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
) อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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. . . เมือนักศึกษาจัดทําเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เสร็ จสิ น และอาจารย์ทปรึ
ี กษาวิทยานิพนธ์เห็นชอบ
คณะจะแต่งตังคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
อย่างน้อย คน ซึ งประกอบด้วยอาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจําอย่างน้อย คน และ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตากว่
ํ า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน หรื อสาขาวิชาที
สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ทีมิใช่
ส่ วนหนึงของการศึกษาเพือรับปริ ญญา
. . การสอบวิทยานิพนธ์
การสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็ นไปตามระเบียบและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ประธาน
คณะกรรมการต้องไม่ใช่อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
หรื ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยการสอบ
วิทยานิพนธ์ทีจะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็ นเอกฉันท์
จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
. . การสอบภาษาต่างประเทศ
นักศึกษาจะต้องสอบภาษาต่างประเทศให้ผ่านตาม
เกณฑ์ทีกําหนดไว้ในระเบียบและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ก่อนสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์
. . นักศึกษาอาจถูกกําหนดให้ศึกษาวิชาเสริ ม
พืนฐานหรื อวิชาอืนให้ได้ระดับ P (ผ่าน) หรื อศึกษา
โดยไม่ตอ้ งวัดผล (audit) และไม่นบั หน่วยกิตรวม
ในหลักสู ตร
รายวิชาตามโครงสร้ างของหลักสู ตร
17.4.1 หมวดวิชาบังคับ จํานวน 12 หน่วยกิต ดังนี
รหัสวิชา ชือวิชา
พว 600 วิธีวิทยาการวิจยั และจริ ยธรรม*
MS 600 Research Methodology and Ethics
พว.700 สถิติประยุกต์*
MS 700 Applied Statistics
ผท 610 หลักการแพทย์แผนไทย
TA 610 Principles of Thai Traditional Medicine

หน่ วยกิต
2( - - )
2( - - )
3( - - )

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.
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. . การสอบวิทยานิพนธ์
) อาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามระเบียบและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ทีจะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็ นเอกฉันท์
จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
3) นักศึกษาจะต้องสอบภาษาต่างประเทศให้ผ่านตาม
เกณฑ์ทีกําหนดไว้ในระเบียบและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจะสําเร็ จการศึกษา

รายวิชา
. . . วิชาบังคับ จํานวน หน่วยกิต ดังนี
รหัสวิชา ชื อวิชา
พว.600 วิธีวิทยาการวิจยั และจริ ยธรรม*
MS 600 Research Methodology and Ethics
พว.700 สถิติประยุกต์*
MS 700 Applied Statistics
ผท.602 หลักการการแพทย์แผนไทย
TA 602 Principles of Thai Traditional Medicine

หน่ วยกิต
2( - - )
2( - - )
3( - - )

ผท 620 สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
2( - -2) ผท.600 สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร1
1(1- -3)
TA 620 Seminar in Thai traditional medicine and herbal medicine
TA 600 Seminar in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine 1
ผท.601 สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร2
1(1- -3)
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TA 601 Seminar in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine 2
ผท 630 สมุนไพรไทยและยาพืนบ้าน
3( -3-7)
TA 630 Thai Herbs and Folk Medicine
หมายเหตุ * ศึกษาวิชาร่ วมก ับหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17.4.2 วิชาบังคับเลือก ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับเลือกในกลุ่มวิชาการ
แพทย์แผนไทยประยุกต์คลินิก หรื อกลุ่มวิชาวิจยั การแพทย์
แผนไทยประยุกต์กลุ่มใดกลุ่มหนึ ง จํานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชือวิชา
หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์คลินิก
ผท 612 การวิจยั คลินิกแพทย์แผนไทยและจริ ยธรรม
3( -3-7)
TA 612 Clinical Trial Research in Thai Traditional Medicine
and Ethic
ผท 613 การฝึ กปฏิบตั ิงานเฉพาะทางด้านแพทย์แผนไทย* 3(0-9-3)
TA 613 Specialization Practices of Thai Traditional Medicine
ผท 632 การพัฒนาสู ตรตํารับยาสมุนไพร
(--)
TA 632 Herbal Medicine Formulae Development
กลุ่มวิชาวิจยั การแพทย์ แผนไทยประยุกต์
ผท 6 2 การวิจยั เชิงคุณภาพทางการแพทย์แผนไทย
3( - - )
TA 602 Qualitative Research in Thai Traditional Medicine
ผท 622 ปั ญหาพิเศษทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร* 3( - - )
TA 622 Special Problem in Thai Traditional Medicine and
Herbal Medicine
ผท 632 การพัฒนาสู ตรตํารับยาสมุนไพร
(3-0-9)
TA 632 Herbal Medicine Formulae Development

ผท.603 สมุนไพรไทยและยาพืนบ้าน
3( -3-7)
TA 603 Thai Herbs and Folk Medicine
หมายเหตุ * ศึกษาวิชาร่ วมก ับหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

. . . วิชาบังคับเลือก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต

รหัสวิชา ชือวิชา

หน่ วยกิต

ผท.644 การวิจยั คลินิกแพทย์แผนไทยและจริ ยธรรม
3( -3-7)
TA 644 Clinical Trial Research in Thai Traditional Medicine
and Ethic
ผท.645 การฝึ กปฏิบตั ิงานเฉพาะทางด้านแพทย์แผนไทย
3(0-9-3)
TA 645 Specialization Practices of Thai Traditional Medicine

ผท.664 ปั ญหาพิเศษทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 3( - - )
TA 664 Special Problem in Thai Traditional Medicine and
Herbal Medicine

ผท.665 การสก ัดและการตรวจเอกลักษณ์สารจากผลิตภัณฑ์ 3( - - )
ธรรมชาติ
TA 665 Extractions and Identifications of Natural Product
- นักศึกษาทีเลือกศึกษากลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์คลินิก
จะต้องศึกษาวิชา ผท. 13 และเลือกศึกษาวิชาอืนในกลุ่มวิชาอีก 3
หน่วยกิต
- นักศึกษาทีเลือกศึกษากลุ่มวิชาวิจยั การแพทย์แผนไทยประยุกต์
จะต้องศึกษาวิชา ผท. และเลือกศึกษาวิชาอืนในกลุ่มวิชาอีก
หน่วยกิต

3.1.3.3 วิชาเลือก
17.4.3 วิชาเลือก
นักศึกษาจะต้องเลื อกศึ กษาวิชาเลือกตามความเห็นชอบ
นักศึกษาจะต้องเลื อกศึ กษาวิชาเลือกตามความเห็นชอบของ
อาจารย์ทีปรึ กษา จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชา ของอาจารย์ทีปรึ กษา จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต จาก
รายวิชาดังต่อไปนี
ดังต่อไปนี
รหัสวิชา ชือวิชา

หน่ วยกิต

รหัสวิชา ชือวิชา

หน่ วยกิต
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พว 703 วิทยาการระบาด
3(3-0-6)
MS 703 Epidemiology
ผท 6 2*การวิจยั เชิงคุณภาพทางการแพทย์แผนไทย
3( -3-7)
TA 602 Qualitative Research in Thai Traditional Medicine
ผท 6 5 พฤติกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้
3( -3-7)
TA 6 5 Behavior Science and Its Applications
ผท 6 6 เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ
2( - -6)
TA 6 6 Health Economics
ผท 607 การจัดการด้านการดูแลสุ ขภาพของแพทย์แผนไทย 3(3-0-9)
TA607 Health Care Management of Thai Traditional Medicine
ผท 612*การวิจยั คลินิกแพทย์แผนไทยและจริ ยธรรม
3( -3-7)
TA 612 Clinical Trial Research in Thai Traditional Medicine
and Ethics
ผท 614 เวชกรรมแผนไทยประยุกต์
3( - - )
TA 614 Applied Thai Medical Sciences
ผท 6 5 การประเมินผลทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ( - - )
TA 6 5 Biological Evaluation of Natural Products
ผท 626 การสก ัดและการตรวจเอกลักษณ์สารจาก ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3( - - )
TA 626 Extractions and Identifications of Natural Product
ผท 632 การพัฒนาสู ตรตํารับยาสมุนไพร
3( -3-7)
TA 632 Herbal Medicine Formulae Development
ผท 63 มาตรฐานสมุนไพร
3( - - )
TA 635 Standardization of Herbal Plants
ผท 636 การพัฒนาสมุนไพรเพือเป็ นผลิตภัณฑ์เพือสุ ขภาพ 3( - - )
TA 636 Herbal Development for Health Products
ผท 637 วิทยาการเครื องสําอางจากสมุนไพร
3( - - )
TA 637 Herbal Cosmetics
ผท 638 การเพาะเลียงเนือเยือพืชสมุนไพร
3( -3-7)
TA 638 Herbal Plant Tissue Culture
* กรณี ทีนักศึกษาไม่ได้เลือกศึกษาเป็ นวิชาบังคับเลือก สามารถเลือก
ศึกษาเป็ นวิชาเลือกได้

17.4.4 วิทยานิพนธ์
นักศึกษาจะต้องเลือกหัวข้อในการทําวิทยานิ พนธ์
ตามกลุ่มวิชาไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต ตามความเห็นชอบ
ของอาจารย์ทีปรึ กษา
รหัสวิชา ชือวิชา
ผท. 800 วิทยานิพนธ์
TA 800 Thesis

หน่ วยกิต
12 ( - - )

5

ผท.607 เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ
3(3-0-9)
TA 607 Health Economics
ผท.608 การจัดการด้านการดูแลสุขภาพของการแพทย์แผนไทย 3(3-0-9)
TA 608 Health Care Management of Thai Traditional Medicine
ผท.6 การวิจยั เชิงคุณภาพทางการแพทย์แผนไทย
3( -3-7)
TA 647 Qualitative Research in Thai Traditional Medicine
ผท.648 เวชกรรมแผนไทยประยุกต์
3( - - )
TA 648 Applied Thai Medical Sciences
ผท.6 การประเมินผลทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ( - - )
TA 667 Biological Evaluation of Natural Products

ผท.687 การพัฒนาสู ตรตํารับยาสมุนไพร
TA 687 Herbal Medicine Formulae Development
ผท.688 มาตรฐานสมุนไพร
TA 688 Standardization of Herbal Plants

ผท.689 วิทยาการเครื องสําอางจากสมุนไพร
TA 689 Herbal Cosmetics
ผท.697 การเพาะเลียงเนือเยือพืชสมุนไพร
TA 697 Herbal Plant Tissue Culture

(--)
3( - - )

3( - - )
3( -3-7)

. . . วิทยานิพนธ์
นักศึกษาจะต้องเลือกหัวข้อในการทําวิทยานิ พนธ์
ตามกลุ่มวิชาไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต ตามความเห็นชอบ
ของอาจารย์ทีปรึ กษา
รหัสวิชา ชือวิชา
ผท.800 วิทยานิพนธ์
TA 800 Thesis

หน่ วยกิต
12
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ภาคผนวก ตารางเทียบรายวิชาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ฉบับ พ.ศ.
กับ ฉบับ พ.ศ. 5
หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.

5

สรุ ปการ
เปลียนแปลง

วิชาบังคับ
พว.600 วิธีวทิ ยาการวิจยั และจริ ยธรรม

วิชาบังคับ
( - - ) พว.600 วิธีวทิ ยาการวิจยั และจริ ยธรรม

(--)

พว.700 สถิติประยุกต์

( - - ) พว.700 สถิติประยุกต์

(--)

ผท.610 หลักการการแพทย์แผนไทย

( - - ) ผท.602 หลักการการแพทย์แผนไทย

(--)

ผท.620 สัมมนาการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพร
ผท.630 สมุนไพรไทยและยาพืนบ้าน

(--)
( - - ) ผท.603 สมุนไพรไทยและยาพืนบ้าน

ผท.600 สัมมนาการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพร 1
ผท.601 สัมมนาการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพร 2
วิชาบังคับเลือก

วิชาบังคับเลือก
กลุ่มวิชาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ คลินิก

ผท.612 การวิจยั คลินิกแพทย์แผนไทย
และจริ ยธรรม
ผท.613 การฝึ กปฏิบตั ิงานเฉพาะทางด้าน
แพทย์แผนไทย
ผท.632 การพัฒนาสู ตรตํารับยาสมุนไพร

กลุ่มวิชาวิจัยการแพทย์ แผนไทยประยุกต์

( - - ) ผท.644 การวิจยั คลินิกแพทย์แผนไทยและ

จริ ยธรรม
( - - ) ผท.645 การฝึ กปฏิบตั ิงานเฉพาะทางด้าน
แพทย์แผนไทย
(--)

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัสวิชา/
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา
ปิ ด/ตัดออก

(--)

ปรับรหัสวิชา

(--)

เปิ ดเพิ ม

(--)

เปิ ดเพิ ม

ปิ ดกลุ่มวิชาการ
แพทย์แผนไทย
ประยุกต์คลินิก
( - - ) ปรับรหัสวิชา
(--)

ปรับรหัสวิชา
ย้ายไปอยูใ่ น
หมวดวิชาเลือก/
ปรับรหัสวิชา
ปิ ดกลุ่มวิชาวิจยั
การแพทย์แผน
ไทยประยุกต์
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มคอ.

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.
ผท.6 2 การวิจยั เชิงคุณภาพทาง
การแพทย์แผนไทย
ผท.622 ปั ญหาพิเศษทางการแพทย์แผน
ไทยและสมุนไพร
ผท 632 การพัฒนาสู ตรตํารับยาสมุนไพร

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.

5

(--)

ย้ายไปอยูใ่ น
หมวดวิชาเลือก

( - - ) ผท. 64 ปั ญหาพิเศษทางการแพทย์แผน

(--)

ปรับรหัสวิชา

ไทยและสมุนไพร
(--)

ผท.665 การสกัดและการตรวจเอกลักษณ์
สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
วิชาเลือก
พว. วิทยาการระบาด

สรุ ปการ
เปลียนแปลง

ย้ายไปอยูใ่ น
หมวดวิชาเลือก
( - - ) ย้ายมาจากหมวด
วิชาเลือก/
ปรับรหัสวิชา

วิชาเลือก
(--)

ปิ ด/ตัดออก

ผท.6 การวิจยั เชิงคุณภาพทางการแพทย์
แผนไทย

ผท.6 5 พฤติกรรมศาสตร์ และการ
ประยุกต์
ผท.6 6 เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ

(--)

ผท.607 การจัดการด้านการดูแลสุ ขภาพ
ของการแพทย์แผนไทย
ผท.614 เวชกรรมแผนไทยประยุกต์
ผท.6 5 การประเมินผลทางชีวภาพของ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ผท.626 การสกัดและการตรวจเอกลักษณ์
สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

( - - ) ผท.608 การจัดการด้านการดูแลสุ ขภาพ

( - - ) ผท.6 7 เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ

ของการแพทย์แผนไทย
( - - ) ผท.648 เวชกรรมแผนไทยประยุกต์
( - - ) ผท.667 การประเมินผลทางชีวภาพของ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

(--)

(--)

ปรับรหัสวิชา/
ปรับเพิ มจํานวน
หน่วยกิต
( - - ) ปรับรหัสวิชา
(--)
(--)

ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา

(--)

ย้ายไปอยูใ่ น
หมวดวิชา
บังคับเลือก
ย้ายมาจากวิชา
กลุ่มวิชาวิจยั
การแพทย์แผน
ไทยประยุกต์/

(--)

ผท.687 การพัฒนาสู ตรตํารับยาสมุนไพร

ย้ายมาจากวิชา
กลุ่มวิชาวิจยั
การแพทย์แผน
ไทยประยุกต์/
ปรับรหัสวิชา
ปิ ด/ตัดออก
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มคอ.

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.

5

สรุ ปการ
เปลียนแปลง
ปรับรหัสวิชา

ผท.63 มาตรฐานสมุนไพร
ผท.636 การพัฒนาสมุนไพรเพือเป็ น
ผลิตภัณฑ์เพือสุ ขภาพ
ผท.637 วิทยาการเครื องสําอางจาก
สมุนไพร
ผท.638 การเพาะเลียงเนือเยือพืชสมุนไพร
วิทยานิพนธ์
ผท. 800 วิทยานิพนธ์

( - - ) ผท.688 มาตรฐานสมุนไพร

(--)

(--)

ปรับรหัสวิชา
ปิ ด/ตัดออก

( - - ) ผท.689 วิทยาการเครื องสําอางจาก

(--)

ปรับรหัสวิชา

สมุนไพร
( - - ) ผท.697 การเพาะเลียงเนือเยือพืชสมุนไพร

(--)

ปรับรหัสวิชา

วิทยานิพนธ์
( - - ) ผท. 800 วิทยานิพนธ์

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา
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มคอ.

ภาคผนวก 6 แนบสําเนาเอกสารต่อไปนี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสําหรับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการวิทยานิพนธ์ พ.ศ.
พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
และ (ฉบับที ) พ.ศ.
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ.
หมายเหตุ เอกสารหัวข้อนีให้ใส่ในเล่มเอกสารหลักสูตรฉบับทีจะเสนอสภามหาวิทยาลัย และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่วนฉบับร่ างทีเสนอคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย และ
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยและการจัดการศึกษา ยังไม่ตอ้ งใส่
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มคอ.
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