หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์

(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.
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คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 6
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต / คณะแพทยศาสตร์
หมวดที . ข้ อมูลทัวไป

. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Applied Thai Traditional Medicine
. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชือเต็ม :
ชือย่อ :
ภาษาอังกฤษ ชือเต็ม :
ชือย่อ :

ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
ปร.ด. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
Doctor of Philosophy (Applied Thai Traditional Medicine)
Ph.D. (Applied Thai Traditional Medicine)

. วิชาเอก
ไม่มี
. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลักสู ตร
4.1 สําหรับผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
. สําหรับผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และผูท้ ีโอนมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
. รู ปแบบของหลักสู ตร
. รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาเอก ศึกษา ปี
. ภาษาทีใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2
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5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทีมีผลการประเมินว่า สามารถฟัง อ่าน เขียน และพูด
ภาษาไทยได้
. ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
เป็ นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
. การให้ ปริญญาแก่ผ้สู ําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 6
กําหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที ปี การศึกษา 6
ได้พิจารณากลันกรองโดยคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครังที 4/2556
เมือวันที 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.
ได้พิจารณากลันกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครังที / เมือวันที มีนาคม พ.ศ.
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครังที 3/2556
เมือวันที มีนาคม พ.ศ.
. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี การศึกษา
. อาชีพทีสามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
1. อาจารย์
2. นักวิชาการ
3. นักวิจยั

3

มคอ.2
. ชือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
3229900107xxx

ตําแหน่ งทาง
ชือ-นามสกุล
วิชาการ
ศาสตราจารย์พิเศษ สมบูรณ์ เกียรตินนั ทน์

2

3909800881xxx

รองศาสตราจารย์

อรุ ณพร อิฐรัตน์

3

3140600003xxx

อาจารย์

นวลจันทร์ ใจอารี ย ์

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี การศึกษา
ทีจบ (พ.ศ.)
- แพทยศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2545
- สม.ม. (หลักสู ตรนานาชาติ),
มหาวิทยาลัยมหิดล,2528
- อว.สู ติศาสตร์-นรี เวชวิทยา,
แพทยสภา, 2520
- พ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล,
- บ.ผ., กองประกอบโรคศิลปะ, 2550
- Ph.D.(Pharmacognosy),
University of London, 2545
- ภ.ม.(เภสัชเวท), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2529
- ภ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
- บ.ว., กองประกอบโรคศิลปะ, 2546
- บ.ภ., กองประกอบโรคศิลปะ, 2546
- ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ การแพทย์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
- วท.ม.(เทคโนโลยีทีเหมาะสม),
มหาวิทยาลัยมหิดล,
- วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์),
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว,
- บ.ภ.(เภสัชกรรมไทย),กองประกอบ
โรคศิลปะ, 2548
- บ.ว.(เวชกรรมไทย), กองประกอบ
โรคศิลปะ,
- บ.ผ.(ผดุงครรภ์ไทย), กองประกอบ
โรคศิลปะ,

. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
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. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั การพัฒนาทางเศรษฐกิจกําลังมุ่งไปสู่การเปิ ดตลาดการค้าเสรี การติดต่อธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศจะขยายตัวกว้างขวางยิ งขึน และมีการแข่งขันกันมากขึน การให้บริ การทุกรู ปแบบ
รวมทังการให้บริ การดูแลรักษาสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยจะต้องเน้นคุณภาพมาตรฐานให้
เป็ นทียอมรับในระดับนานาชาติ อีกทังองค์ความรู้ทางด้านแพทย์แผนไทยจะต้องถูกพิสูจน์ให้เห็น
ประจักษ์ในเชิงวิทยาศาสตร์จนเป็ นทียอมรับในระดับสากลจึงจะมีผใู้ ช้อย่างกว้างขวาง ดังนัน หลักสูตร
นี จึงต้องการผลิตบัณฑิตทีมีความคิด มีการวางแผนงานด้านวิจยั และมีศกั ยภาพในการทําวิจยั ด้าน
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย ทีสามารถพิสูจน์องค์ความรู้ของภูมิปัญญาให้เป็ นวิทยาศาสตร์
และเป็ นทีประจักษ์ในระดับมาตรฐานสากล อีกทังบัณฑิตทีสําเร็ จการศึกษาจะต้องเป็ นเป็ นผูน้ าํ ด้าน
ความคิดและการพัฒนางานวิจยั ด้านการแพทย์แผนไทยให้เป็ นระบบและสามารถพิสูจน์องค์ความรู้
เป็ นเชิงประจักษ์ให้สงั คมโลกยอมรับ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย อยูค่ ่สู งั คมไทยมาอย่างต่อเนื อง
ยาวนาน แม้ปัจจุบนั การแพทย์แผนตะวันตกจะมีบทบาทมากทีสุ ดในระบบสุ ขภาพของประเทศ แต่
การแพทย์แผนไทยก็ยงั มีส่วนในการรับใช้คนไทยมาโดยตลอด ยิงในปัจจุบนั กระแสความนิยมในการ
ดูแลสุ ขภาพด้ว ยวิ ถีธรรมชาติ ก าํ ลังเพิ มสู งขึ นเรื อย ๆ ทังในระดับประเทศและนานาชาติ ศาสตร์
การแพทย์แผนไทยอันเป็ นภูมิปัญญาทีบรรพบุรุษสังสมและถ่ายทอดสืบต่อกันมาก็จะยิงมีบทบาทมาก
ขึน ทังต่อการดูแลสุ ข ภาพประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศ และที สําคัญคือ เดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2555 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสุ ขภาพฉบับที 11 พ.ศ.25552559 ซึงกําหนดเป้ าหมายของการพัฒนาไว้ว่าให้มกี ารวิจยั และจัดระบบบริ การการแพทย์แผนไทยทีมี
มาตรฐานและคุ ณ ภาพทัด เที ย มกับระบบบริ ก ารการแพทย์แ ผนปั จ จุ บัน การผลิต ยาไทยและยา
สมุนไพรทุกระดับมีคุณภาพ ปลอดภัยและมาตรฐานเป็ นทียอมรับในระบบสากล มีมลู ค่าและปริ มาณ
การใช้ยาไทยและยาสมุนไพรให้เพิ มขึนเพือลดการพึงพายาและเวชภัณฑ์ทีนําเข้าจากต่างประเทศ
ตลอดจนการพัฒนาระบบการเรี ยนรู้ การจัดการความรู้ดา้ นแพทย์แผนไทย ให้มีการส่ งเสริ มการใช้
เทคโนโลยีทีเหมาะสมและการวิจยั และพัฒนาเพือการพึงตนเองในอนาคต ดังนันองค์ความรู้ดา้ นแพทย์
แผนไทยจึงต้องพิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เชิงลึกให้เป็ นทียอมรั บต่อบุคลากรในสาขาอืน ประชาชน
ทัวไปตลอดจนประชาคมโลก การวิจยั ในระดับบัณฑิตศึกษาจึงจําเป็ นต้องใช้เพือการพิสูจน์องค์ความรู้
เหล่านันให้เป็ นเชิงประจักษ์ และเพือเอาองค์ความรู้ทีได้จากพิสูจน์ มาใช้ในการสนับสนุนองค์ความรู้
ทางแพทย์แผนไทย เพือลดปัญหาการนําเข้ายาและเวชภัณฑ์จากต่างประเทศ
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. ผลกระทบจากข้ อ . และ . ต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
. การพัฒนาหลักสู ตร
เมือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมกําลังดําเนินไปในทิศทางดังกล่าวข้างต้น การ
พัฒนาหลักสูตรนีจึงให้ความสําคัญต่อการผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ทีมีคุณภาพ มาตรฐาน
ตามสภาวิชาชี พกําหนดทังในการทําเวชปฏิบตั ิ การแพทย์แผนไทย การผลิต ยาจากสมุน ไพรและ
ผลิตภัณฑ์ทีเกียวกับสมุนไพร นอกจากนีการผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตจะช่วยทําให้เกิดบุคลากรแพทย์แผนไทย
ทีมีภาวะผูน้ าํ ด้านความคิดและการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านแพทย์แผนไทยให้ได้รับการยอมรับใน
สังคมโลกทัดเทียมกับการแพทย์แผนอืนๆ ทําให้องค์ความรู้ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ เชิงลึก
และมีสถิติทีจะยอมรับ เป็ นการผลิตนักวิชาการทีมีความรู้แพทย์แผนไทยประยุกต์มากขึนเพราะเป็ น
สาขาทีเปิ ดใหม่ทีในปัจจุบนั มีเพียง 2 สถาบันการศึกษาทีเปิ ดในระดับปริ ญญาเอก ดังนัน จึงเป็ นความ
ต้องการของสถาบันการศึกษาเป็ นอย่างยิ งทีจะมีดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ทีมีความ
สามารถทางด้านการวิจยั และวิชาการในระดับสูงและยังเป็ นผูน้ าํ ในเรื องความรอบรู้ทางด้านแพทย์
แผนไทยให้กบั ประเทศ อีกทังหลักสูตรนีเป็ นหลักสูตรทีมีความต่อเนือง เนืองจากได้เปิ ดทําการสอน
ในระดับปริ ญญาโทมาแล้วจํานวน 4 รุ่ น และสําเร็ จการศึกษาไปแล้ว 2 รุ่ น จึงจําเป็ นอย่างยิ งทีบัณฑิต
ทีสําเร็ จในระดับปริ ญญาโทต้องการเพิ มพูนในระดับสูงในระดับปริ ญญาเอกต่อไปอีก ซึงเป็ นการต่อ
ยอดความรู้และการทําให้งานวิจยั ทางแพทย์แผนไทยเป็ นวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์และเชิงลึกมากขึน
12.2 ความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความโดดเด่นด้านการแพทย์และวิทยาศาตร์สุขภาพ การจัดการศึกษา
ระดับดุษ ฎี บัณ ฑิต มีค วามเกี ยวข้องกับพัน ธกิจ ของหน่ ว ยงานที รั บผิด ชอบ กล่าวคื อ คณะแพทย
ศาสตร์เป็ นต้นสังกัดของสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต และสร้าง
องค์ความรู้ดา้ นสุขภาพทีได้มาตรฐานสากล เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ และเพือให้สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์ ของคณะแพทยศาสตร์ ในยุทธศาสตร์ แรกที มีการวิจยั ทีบูรณาการองค์ความรู้
แพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบนั ดังนันการผลิตบัณฑิตในระดับปริ ญญาเอกทีจะมีการบูรณาการองค์
ความรู้แพทย์แผนไทยให้เป็ นวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับการแพทย์แผนปั จุบนั จึงเป็ นเป้ าประสงค์ดา้ น
การวิจยั และการผลิตบัณฑิตและเป็ นพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในคณะ / ภาควิชาอืนของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืนต้องมาเรียน
ไม่มี
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13.3 การบริหารจัดการ
1) แต่งตังอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชา เพือทําหน้าทีประสานงานกับหน่วยงาน
ทีเกียวข้องในคณะ อาจารย์ผสู้ อน นักศึกษา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะ
ในการพิจารณาข้อกําหนดรายวิชา การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผลการ
ดําเนินการ
2) มอบหมายให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะควบคุมการดําเนิ นการเกียวกับกระบวน
จัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผล เพือให้เป็ นไปตามข้อกําหนดรายวิชา

7

มคอ.2
หมวดที 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
. ปรัชญา
มุ่งเน้นการผลิตดุ ษฎีบัณฑิตแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ทีมีความรู้ ใฝ่ รู้ มีคุณธรรม มีความสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ทางแพทย์แผนไทยได้อย่างลึกซึงด้วยกระบวนการวิจยั ทางคลินิก
กระบวนการวิจ ัยทางวิทยาศาสตร์ และมีจ ริ ยธรรม อัน เป็ นที ยอมรั บในระบบสากล รวมทังมี
กระบวนการคิด สามารถติดตามความรู้ทีทันสมัยเพือนํามาผสมผสานและบูรณาการกับการแพทย์
แผนปัจจุบนั ด้วยความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ทงด้
ั านลึกและกว้างเพือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทีเป็ น
พืนฐานต่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ในการทําเวชปฏิบตั ิแพทย์แผนไทย พร้อมทัง เป็ นผู้นํา
ด้ านการพัฒนาแพทย์แผนไทยให้ ยงยื
ั น เป็ นประโยชน์แก่สาธารณสุ ขของประเทศและประชาคม
อาเซียนในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
. ความสําคัญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นมหาวิทยาลัยทีมีความมุ่งมันทีจะพัฒนาองค์ความรู้เพือชีนําในการ
พัฒนา แก้ปัญหาสังคมทุกด้านของประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ และสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีโครงสร้าง มีความพร้อมด้านบุคลากร ห้องปฏิบตั ิการและ
เครื องมือ รวมถึงงบประมาณทางด้านวิจ ัยที พร้ อมในการทํางานแบบบูร ณาการความรู้ การวิจ ัย
ระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบนั อันจะก่อประโยชน์แก่วงการแพทย์ทงแผนไทยและ
ั
แผนปัจจุบนั เพือนําไปพัฒนาหรื อแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนอย่างมีประสิ ทธิภาพทุกระดับครบวงจร
และยังยืน และได้มาตรฐานในระดับสากล ดังนันการผลิตบุคลากรการแพทย์แผนไทยทีมีคุณภาพ
คุณธรรม มีความรู้พืนฐานในการประยุกต์และพัฒนาการแพทย์แผนไทย และมีความสามารถใน
การศึกษา ค้นคว้า วิจยั และพัฒนางานเวชปฏิบตั ิให้ได้มาตรฐาน เป็ นความต้องการทีสําคัญประการ
หนึงของประเทศซึงได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ระดับชาติไว้ชดั เจนว่า ต้องพัฒนารู ปแบบระบบบริ การ
การแพทย์แผนไทยให้มมี าตรฐาน และสามารถผสมผสานและบูรณาการกับระบบบริ การการ แพทย์
แผนตะวันตกในอนาคต
. วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
เพือให้บณ
ั ฑิตทีสําเร็ จการศึกษาในหลักสูตรมีลกั ษณะดังนี
1. มีความรู้ และทักษะในการทําวิจยั ทางด้านแพทย์แผนไทยในระดับสากล มีความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ลึกซึงในองค์ความรู้ระดับลึกและกว้าง และมีศกั ยภาพในการทําวิจยั ในระดับลึก และ
สามารถเข้าใจและเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
2. มีความสามารถบูรณาการความรู้ทางการแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์การแพทย์พนฐาน
ื
(พรี คลินิก) กับการประยุกต์ใช้ในทางทางคลินิกและชุมชน
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3. มีความเป็ นผูน้ าํ ในการผลิตงานวิจยั ด้านแพทย์แผนไทยในเชิงลึกและองค์ความรู้ใหม่
4. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เพือถ่ ายทอด และนําเสนอผลของงานวิจยั ทางด้านแพทย์
แผนไทยเพือใช้ในการสร้างเสริ มสุขภาพ ป้ องกัน รักษาและฟื นฟูสุขภาพของประชาชน
โดยรวม
. แผนพัฒนาปรับปรุ ง คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็ จครบถ้วนภายใน 5 ปี
. แผนการพัฒนา/เปลียนแปลง
ระบบกลไกการพัฒนาหลักสู ตร

แผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

. กลยุทธ์
. หลักฐาน/ตัวบ่ งชี
- การปรับปรุ งหลักสู ตรทุก ปี
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
- การปรับปรุ งคุณภาพหลักสู ตร - ผลการประเมินคุณภาพหลักสู ตรจาก
- การประกันคุณภาพหลักสู ตร
คณาจารย์ประจําหลักสู ตร นักศึกษา
บัณฑิตทีสําเร็ จการศึกษา และผูใ้ ช้
บัณฑิต
- การเสวนาทางวิชาการและ
- ระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมเสวนา
วิทยานิพนธ์
- จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ทีได้รับ
- การพัฒนาทักษะนักศึกษาใน
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ/
การจัดทํานิพนธ์ตน้ ฉบับ
หรื อระดับนานาชาติ
- การสนับสนุนนักศึกษาในการ - จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธ์ทีนํา
นําเสนอผลงานในทีประชุม
เสนอผลงานในการประชุมวิชาการใน
วิชาการระดับชาติและ/หรื อ
ระดับชาติและ/หรื อระดับนานาชาติ
ระดับนานาชาติ
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หมวดที . ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
. ระบบการจัดการศึกษา
. . ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดย 1 ปี การศึกษา
แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ ใน 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และ
อาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิ มชัวโมงการศึกษาในแต่ละ
รายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ
. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
. การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
. การดําเนินการหลักสู ตร
. วัน -เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที เดือนมิถุนายน- กันยายน
ภาคการศึกษาที เดือนพฤศจิกายน- กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม
. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.
ข้อ (แก้ไขเพิ มเติมจนถึงปัจจุบนั ฉบับที พ.ศ. ) และมีคุณสมบัติ
ดังนี
สําหรับผู้ทีจะเลือกเรียน แบบ 1 ซึงเป็ นการทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ต้องมีคุณสมบัติดงั นี
1. เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผน
ไทย หรื อเป็ นผูท้ ี สําเร็ จ การศึก ษาระดับปริ ญญาโทในสาขาวิช าวิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ หรื อสาขาทีเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาทีสภามหาวิทยาลัยรับรอง
วิทยฐานะ โดยต้องมีค่ าระดับ เฉลียสะสมไม่ต ากว่
ํ า .5 และมีประสบการณ์ งานวิจ ัยที
นอกเหนื อ วิ ทยานิ พ นธ์ หรื อคณะกรรมการสอบคัด เลื อ กโดยความเห็ น ชอบของคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์พิจารณาให้สมัครได้
2. เป็ นผูท้ ี กํา ลัง ศึก ษาในหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการแพทย์แ ผนไทย
ประยุกต์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีมีค่าระดับ เฉลียสะสมตังแต่
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. ขึนไป ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า หน่ วยกิต และคณะกรรมการ
บัณ ฑิ ต ศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ โดยการเสนอของคณะอนุ กรรมการหลัก สูต ร และ
อาจารย์ทีปรึ กษาพิจารณาร่ วมกันให้ปรับเปลียนมาศึกษาระดับปริ ญญาเอกได้ ทังนี การปรับ
เปลียนระดับการศึกษาดังกล่าวต้องดําเนินการให้แล้วเสร็ จก่อนลงทะเบียนวิทยานิ พนธ์ โดย
นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านตามเกณฑ์และทําวิทยานิ พนธ์ให้มีจาํ นวนหน่ วยกิต
เท่ากับระดับปริ ญญาเอก และมีร ะยะเวลาในการศึก ษาตามเกณฑ์การศึกษาของหลัก สูต ร
ระดับปริ ญญาเอก
สําหรับผู้ทีจะเลือกเรียน แบบ 2 ซึงเป็ นการศึกษารายวิชาและการทําวิทยานิพนธ์ตอ้ งมีคุณสมบัติ
ดังนี
แบบ . สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
เป็ นผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาโท หลัก สู ต รแพทย์แ ผนไทยประยุก ต์
มหาบัณฑิต หลักสูตรแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต หรื อผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ หรื อ
สาขาทีเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาทีสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยต้องมีค่าระดับ
เฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า . หรื อคณะกรรมการสอบคัด เลือกโดยความเห็ น ชอบของคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์พิจารณาให้สมัครได้
แบบ . สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
) เป็ นผูส้ ําเร็ จ การศึก ษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ การแพทย์แผนไทย หรื อสาขาทีเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาทีสภามหาวิทยาลัย
รับรองวิทยฐานะ โดยต้องมีผลการเรี ยนดีอยูใ่ นระดับเกียรตินิยม หรื อมีค่าระดับเฉลียสะสม
ไม่ต ากว่
ํ า . หรื อคณะกรรมการสอบคัด เลือกโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์พิจารณาให้สมัครเรี ยนในแบบ 2 ได้ หรื อ
) เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทัน ต
แพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรื อเภสัชศาสตรบัณฑิต ทีมีผลการเรี ยนดีอยู่
ในระดับเกียรตินิ ยม หรื อมีค่ าระดับเฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า . หรื อคณะกรรมการสอบ
คัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ พิจารณาให้
สมัครเรี ยนแบบ 2 ได้
หมายเหตุ กรณี เป็ นผูเ้ ข้าศึกษาต่างชาติตอ้ งสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยอยูใ่ นระดับ
ดีตามเกณฑ์ทีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนด
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การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1. ผูเ้ ข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ทีคณะกรรมการบัณฑิต
ศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาํ หนด
2. ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFLหรื อ IELTS โดยผลสอบ
ต้องไม่เกิน ปี นับถึงวันสมัคร
3. ผูเ้ ข้า ศึก ษาจะต้องส่ งเอกสารแนวคิ ด การวิจ ัย ที คาดว่าจะทํา เป็ นวิ ทยานิ พนธ์ เมือได้รั บ
การคัด เลือกเข้าศึก ษา (concept paper) ไปยังคณะแพทยศาสตร์ ในวัน สมัครสอบ เพือ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก และต้องนําเสนอปากเปล่าในวันสอบ
สัมภาษณ์
4. เงือนไขอืนๆ ให้เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิต ศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรื อคณะแพทยศาสตร์
. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
- การปรับตัวและวิธีการเรี ยนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา
- ทักษะภาษาอังกฤษ
. กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ไขปัญหา/ ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ .
. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
. กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ไขปัญหา/
ข้ อจํากัดของนักศึกษา
การปรับตัวและวิธีการเรี ยนรู้ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา

ทักษะภาษาอังกฤษ

- ระบบอาจารย์ทีปรึ กษาทัวไปดูแลนักศึกษาตังแต่แรกเข้า
จนสําเร็ จการศึกษา และมีการแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์เพือช่วยดูแลและติดตามการทําวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาอีกทางหนึง
- นักศึกษารุ่ นพีให้คาํ แนะนําในด้านการเรี ยน และถ่ายทอด
ประสบการณ์ดา้ นต่างๆ เช่น การบริ หารเวลาเพือให้
สามารถสําเร็ จการศึกษาทันตามเวลาทีหลักสูตรกําหนด
- เจ้าหน้าทีงานบริ การการศึกษาให้ขอ้ มูลและคําแนะนํา
เรื องต่างๆ ทีเกียวข้องกับการศึกษา
- ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้ารับการอบรมเพือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
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. แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ปี
ในแต่ะละปี การศึกษาจะรับนักศึกษาปี ละ คน
จํานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
จํานวนนักศึกษา
นักศึกษาใหม่
นักศึกษาเก่า
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

60

-

-

5

. งบประมาณตามแผน
ค่าตอบแทนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
25,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
25,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
35,000 บาท
ค่าตอบแทนอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
90,000 บาท
ค่าวัสดุ-สารเคมีวิทยาศาสตร์
120,000 บาท
ค่าประชุมคณะอนุกรรมการ
5,000 บาท
รวมทังสิ น
300,000 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 100,000 ต่อปี โดยมีการบริ หารจัดการเป็ นโครงการปกติ
ใช้งบประมาณแผ่นดินประจําปี
. ระบบการศึกษา
 แบบชันเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสือสิ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสือแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสือหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสือหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อืนๆ (ระบุ)
. การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
ไม่มี
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. หลักสู ตรและอาจารย์ผ้สู อน
. หลักสู ตร
. . จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
. . . จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
. ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต สําหรับผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
. ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต สําหรับผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และผูท้ ี โอนมาจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
. . . ระยะเวลาศึกษา
เป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา
1. นักศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
อย่างน้อย ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ
. นักศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และนักศึกษาทีโอนมาจากหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อง
ใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 8 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน ภาคการศึกษา
ปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
. . . แบบ (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ )
แบบ . ผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ทําวิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า
หน่วยกิต
แบบ . ผูเ้ ข้าศึก ษาที โอนมาจากหลัก สู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการ
แพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทําวิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่ วย
กิต
- นักศึกษาต้องศึกษารายวิชา ผท. สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และ
ผท. สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ให้ได้ระดับ P (ผ่าน) โดยไม่นบั หน่วยกิต
- อาจารย์ทีปรึ กษาอาจกําหนดให้นกั ศึกษาเรี ยนรายวิชาอืน ๆ ภายในหรื อภายนอกคณะ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีเป็ นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์เพิ มเติมได้โดยไม่นบั หน่วยกิต
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. . . แบบ (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ )
แบบ . ผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็จการศึกษาในระดับปริ ญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์และ
ศึกษารายวิชา รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต ดังนี
 ศึกษารายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
- หมวดวิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า* 6 หน่วยกิต
 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
(* วิชาทีจะศึกษาอยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์ทีปรึ กษาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา)
แบบ . ผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์และ
ศึกษารายวิชา รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต ดังนี
 ศึกษารายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
- หมวดวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า* 12 หน่วยกิต
 วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
(* วิชาทีจะศึกษาอยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์ทีปรึ กษาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา)
. . ขอบข่ ายงานวิจยั
3.1. .1 กลุ่มงานวิจยั แพทย์แผนไทยประยุกต์คลินกิ
เป็ นกลุ่มงานวิจยั ทีนําองค์ความรู้แพทย์แผนไทยทัง 4 ด้าน คือเวชกรรม เภสัชกรรม หัตถเวช
กรรม และผดุ งครรภ์ มาใช้ในการส่ งเสริ ม ฟื นฟู รั ก ษา และป้ องกัน โรค โดยมีการวิจ ัยในมนุ ษ ย์
งานวิจยั จะเป็ นการเก็บข้อมูลทางคลินิกในการรักษาแบบแพทย์แผนไทย การใช้ยาจากแพทย์แผนไทย
ทีมีการสกัดและประยุกต์เป็ นวิทยาศาสตร์ และผ่านการทดลองทางพรี คลินิกแล้วว่าปลอดภัย มีการ
ผสมผสานแนวคิ ดและตัว ชีวัดแบบแพทย์แผนปั จจุ บนั โดยการวิจ ัย จะต้องผ่านการเรี ยนรู้ ดา้ นจริ ย
ธรรม ซึงนักศึกษาทีจะทําวิทยานิพนธ์จะต้องเรี ยนรู้วิชาการวิจยั คลินิกแพทย์แผนไทยและจริ ยธรรม
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
. . . กลุ่มงานวิจยั แพทย์แผนไทยประยุกต์
เป็ นกลุ่มทีเป็ นการวิจยั ทางห้องปฏิบตั ิการด้านพรี คลินิก การเก็บข้อมูลเชิงสํารวจ และการ
วิจยั ภาคสนาม ทีต้องใช้ทงเชิ
ั งปริ มาณและเชิงคุณภาพ การเรี ยนการสอนแบบสหวิทยาการเพือผลิต
บัณฑิตให้เรี ยนรู้วิธีการและขบวนการแปรรู ป การนําตํารับยาแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ทีมีผลต่อ
สุขภาพมาใช้เป็ นยา อาหารเสริ มสุขภาพ และเครื องสําอาง เพือใช้ในการป้ องกันรักษาโรค และฟื นฟู
เนือหาการเรี ยนการสอนมุ่งเน้นให้บณ
ั ฑิตรู้จกั สารเคมีกลุ่มต่างๆ จากสมุนไพรในตํารายาไทยทีมีฤทธิ
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ทางเภสั ช วิ ท ยา วิ เ คราะห์ ต ํา รั บ ยา และพัฒ นาเป็ นรู ปแบบยาแผนไทยที ใช้ส ะดวก และมี
มาตรฐานสากล มีการศึกษาขบวนการ การสกัดแยกสาร และการทดสอบฤทธิทางชีวภาพและฤทธิ
ทางเภสัชวิทยา การศึกษาพิษวิทยา ศึกษาการแปรรู ปให้เป็ นผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริ มสุ ขภาพ เพือใช้
รักษาและป้ องกันโรค ศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ วิธีการวิเคราะห์สารจากสมุนไพรด้วยวิธีการ
ต่างๆ ทังทางชีว ภาพ ทางเคมี และทางกายภาพ ศึกษากระบวนการตลาด ทังในประเทศ และต่าง
ประเทศ การจดสิทธิบตั รผลิตภัณฑ์ทีผลิตได้เป็ นข้อมูลทีสากลยอมรับ
. . รายวิชาในหลักสู ตรบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์
. . . รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี
อักษรย่อ พว/MS หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผท/TA หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
เลขหลักหน่ วย หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ กลุ่มวิชาเลือก
0-3
หมายถึง วิชาบังคับ
4-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มรายวิชาต่าง ๆ
0-3
หมายถึง กลุ่มวิชาทัวไป
4-5
หมายถึง กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์คลินิก
6-7
หมายถึง กลุ่มวิชาวิจยั การแพทย์แผนไทยประยุกต์
8-9
หมายถึง กลุ่มวิชาผลิตภัณฑ์
เลขหลักร้ อย หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
6-7
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
9
หมายถึง วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอก
. . . รายวิชาในหลักสู ตร
) วิชาบังคับ
สําหรับผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ต้องเรี ยนวิชาบังคับจํานวน 12 หน่วยกิต ดังนี
รหัสวิชา ชือวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง )

พว.600
MS600

วิธีวิทยาการวิจยั และจริ ยธรรม*
Research Methodology and Ethics

2 (2-0-6)

16

มคอ.2
พว.700
MS700
ผท.600
TA600
ผท.601
TA601
ผท.602
TA602
ผท.603
TA603
หมายเหตุ

สถิติประยุกต์*
2 (2-0-6)
Applied Statistics
สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 1
1 (1-0-3)
Seminar in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine 1
สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 2
1 (1-0-3)
Seminar in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine 2
หลักการการแพทย์แผนไทย
3 (2-3-7)
Principles of Thai Traditional Medicine
สมุนไพรไทยและยาพืนบ้าน
3 (2-3-7)
Thai Herbs and Folk Medicine
* ศึกษาวิชาร่ วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สําหรับผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาโท ต้องเรี ยนวิชาบังคับจํานวน 6 หน่วยกิต ดังนี
รหัสวิชา ชือวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง )

พว.600
MS600
พว.700
MS700
ผท.600
TA600
ผท.601
TA601
หมายเหตุ

วิธีวิทยาการวิจยั และจริ ยธรรม*
2 (2-0-6)
Research Methodology and Ethics
สถิติประยุกต์*
2 (2-0-6)
Applied Statistics
สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 1
1 (1-0-3)
Seminar in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine 1
สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 2
1 (1-0-3)
Seminar in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine 2
* ศึกษาวิชาร่ วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะอนุ ก รรมการหลัก สู ต รหรื ออาจารย์ที ปรึ กษาที เห็ น สมควรให้นัก ศึ ก ษาที สํา เร็ จ
การศึกษาในระดับปริ ญญาโทปรับพืนฐาน สามารถให้นักศึกษาเรี ยนรายวิชา ผท.602 หลักการการ แพทย์
แผนไทย และรายวิชา ผท.603 สมุนไพรไทยและยาพืนบ้าน เพือปรับพืนฐาน โดยไม่นับหน่ วยกิต และ
นักศึกษาต้องได้เกณฑ์ผา่ น (P) ตามมาตรฐานกําหนด
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สําหรับนักศึกษาปริ ญญาโทในหลักสูต รวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ทีเข้าศึ ก ษาในหลัก สู ต รปรั ชญาดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ แบบ 2 คือ เรี ยนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ ทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
พว.600 วิธีวิทยาการวิจยั และจริ ยธรรม และรายวิชา พว.700 สถิติประยุกต์ มาแล้ว สามารถเทียบโอนทัง 2
รายวิชานีได้ แต่ตอ้ งได้เกรดตามกําหนดของการเรี ยนในระดับปริ ญญาเอกคือ ระดับ B ขึนไป
) วิชาเลือก
สําหรับผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี เลือกเรี ยนในรายวิชาต่อไปนี จํานวน
12 หน่วยกิต และสําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาปริ ญญาโทเลือกเรี ยนในรายวิชาต่อไปนี จํานวน 6 หน่วยกิต
ดังนี
รหัสวิชา ชือวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

ผท.607
TA607
ผท.608
TA608
ผท.644
TA644
ผท.645
TA645
ผท.6
TA6
ผท.648
TA648
ผท.664
TA664
ผท.665
TA665
ผท.667
TA667
ผท.687
TA687

เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
3 (3-0-9)
Health Economics
การจัดการด้านการดูแลสุขภาพของการแพทย์แผนไทย
3 (3-0-9)
Health Care Management of Thai Traditional Medicine
การวิจยั คลินิกแพทย์แผนไทยและจริ ยธรรม
3 (2-3-7)
Clinical Trial Research in Thai Traditional Medicine and Ethics
การฝึ กปฏิบตั ิงานเฉพาะทางด้านแพทย์แผนไทย
3 (0-9-3)
Specialization Practices of Thai Traditional Medicine
การวิจยั เชิงคุณภาพทางการแพทย์แผนไทย
3 (2-3-7)
Qualitative Research in Thai Traditional Medicine
เวชกรรมแผนไทยประยุกต์
3 (3-0-9)
Applied Thai Medical Sciences
ปัญหาพิเศษทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
3 (0-9-3)
Special Problem in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine
การสกัดและการตรวจเอกลักษณ์สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3 (2-3-7)
Extractions and Identifications of Natural Product
การประเมินผลทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (2-3-7)
Biological Evaluation of Natural Products
การพัฒนาสูตรตํารับยาสมุนไพร
3 (2-3-7)
Herbal Medicine Formulae Development
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ผท.688
TA688
ผท.689
TA689
ผท.697
TA697

มาตรฐานสมุนไพร
Standardization of Herbal Plants
วิทยาการเครื องสําอางจากสมุนไพร
Herbal Cosmetics
การเพาะเลียงเนือเยือพืชสมุนไพร
Herbal Plant Tissue Culture

3 (2-3-7)
3 (2-3-7)
3 (2-3-7)

นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาต่างๆ
ที เปิ ดสอนระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ หรื อหลัก สู ต รอื นใน
มหาวิทยาลัยได้ตามความสนใจ ตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการหลักสูตรและอาจารย์ทีปรึ กษา
3.1.4.3 วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
ชือวิชา
แบบ 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ )
ผท.900
วิทยานิพนธ์
TA900
Dissertation
แบบ 2 (ศึกษารายวิชาและทําเฉพาะวิทยานิพนธ์)
ผท.900
วิทยานิพนธ์
TA900
Dissertation

หน่ วยกิต (ปริ ญญาตรี /ปริ ญญาโท)
48/72

36/48

วิทยานิพนธ์
แบบ 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ )
นักศึกษาจะต้องเลือกหัวข้อในการทําวิทยานิพนธ์ตามกลุ่มขอบข่ายงานวิจยั จํานวนไม่น้อย
กว่า หน่ วยกิต สําหรับผูท้ ี สําเร็ จ การศึก ษาระดับปริ ญญาโท และไม่น้อยกว่า 72 หน่ ว ยกิต สําหรับผูท้ ี
สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทีโอนมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ทีปรึ กษา
รหัสวิชา
ชือวิชา
หน่ วยกิต
ผท.
วิทยานิพนธ์
48/72
TA 00
Dissertation
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แบบ 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ )
นักศึกษาจะต้องเลือกหัวข้อในการทําวิทยานิพนธ์ตามกลุ่มขอบข่ายงานวิจยั จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
36 หน่วยกิต สําหรับผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท และไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต สําหรับผูท้ ีสําเร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยความเห็นชอบของอาจารย์ทีปรึ กษา
รหัสวิชา ชือวิชา
หน่ วยกิต
ผท.
วิทยานิพนธ์
36/48
TA 00
Dissertation
. . แผนการศึกษา
แบบ 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ )
หลักสูตรนีเปิ ดสอนแผนการศึกษา แบบ 1 โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ทีก่อให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่
อาจารย์ทีปรึ กษา และ/หรื อคณะอนุกรรมการหลักสูตร ต้องกําหนดให้นกั ศึกษาลงทะเบียนรายวิชา ผท.
สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และรายวิชา ผท. สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
โดยไม่นบั หน่วยกิต และอาจกําหนดให้ศึกษารายวิชาเพิ มเติมในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะแพทย
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรื อทํากิจกรรมทางวิชาการอืนเพิ มขึนก็ได้โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้อง
มีผลสัมฤทธิตามทีหลักสูตรกําหนด
. ผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
. ผูเ้ ข้าศึ ก ษาที สําเร็ จ การศึก ษาระดับปริ ญ ญาตรี ทีโอนมาจากหลัก สู ต รวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
. สําหรับผู้เข้ าศึกษาทีสําเร็จการศึกษาระดับ
. สําหรับผู้เข้ าศึกษาทีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาตรีทีโอนมาจากหลักสู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ปี การศึกษาที
ภาคการศึกษาที
ภาคการศึกษาที
ผท. วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
ผท. วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที
ภาคการศึกษาที
ผท. วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
ผท. วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต
สอบวัดคุณสมบัตใิ ห้ เสร็จสินภายในปี การศึกษาที
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ปี การศึกษาที
ภาคการศึกษาที
ภาคการศึกษาที
ผท. วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
ผท. วิทยานิพนธ์
5 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
รวม
5 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที
ภาคการศึกษาที
ผท. วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
ผท. วิทยานิพนธ์
5 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
รวม
5 หน่วยกิต
ปี การศึกษาที
ภาคการศึกษาที
ภาคการศึกษาที
ผท. วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
ผท. วิทยานิพนธ์
5 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
รวม
5 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที
ภาคการศึกษาที
ผท. วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
ผท. วิทยานิพนธ์
5 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
รวม
5 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
แบบ 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ )
 สําหรับผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ปี การศึกษาที 1
ภาคการศึกษาที 1
ภาคการศึกษาที 2
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
พว.
พว.
ผท 600
1
ผท 601
1
วิชาเลือก
3
วิชาเลือก
3
รวม
6
รวม
6
สอบวัดคุณสมบัตใิ ห้ เสร็จสินภายในปี การศึกษาที
ปี การศึกษาที 2
ภาคการศึกษาที 1
ภาคการศึกษาที 2
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
9
วิทยานิพนธ์
9
รวม
9
รวม
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ปี การศึกษาที 3
รายวิชา
วิทยานิพนธ์
รวม

รายวิชา
พว.
ผท.600
ผท.
ผท.
วิชาเลือก
รวม

รายวิชา
วิทยานิพนธ์
รวม

รายวิชา
วิทยานิพนธ์
รวม

ภาคการศึกษาที 1
ภาคการศึกษาที 2
จํานวนหน่ วยกิต
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
9
วิทยานิพนธ์
9
9
รวม
9
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

 สําหรับผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ปี การศึกษาที 1
ภาคการศึกษาที 1
จํานวนหน่ วยกิต
รายวิชา
พว.
1
ผท.601
วิชาเลือก

ภาคการศึกษาที 2
จํานวนหน่ วยกิต
1
9

3
12
รวม
12
สอบวัดคุณสมบัตใิ ห้ เสร็จสินภายในปี การศึกษาที
ปี การศึกษาที 2
ภาคการศึกษาที 1
ภาคการศึกษาที 2
จํานวนหน่ วยกิต
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
8
วิทยานิพนธ์
8
8
รวม
8
ปี การศึกษาที 3
ภาคการศึกษาที 1
ภาคการศึกษาที 2
จํานวนหน่ วยกิต
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
8
วิทยานิพนธ์
8
8
รวม
8
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ปี การศึกษาที 4
รายวิชา
วิทยานิพนธ์
รวม

ภาคการศึกษาที 1
ภาคการศึกษาที 2
จํานวนหน่ วยกิต
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
8
วิทยานิพนธ์
8
8
รวม
8
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
. . . คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
พว.600 วิธีวทิ ยาการวิจยั และจริยธรรม
2 (2-0-6)
MS600 Research Methodology and Ethics
ระเบี ยบวิธีและขันตอนการทํางานวิจ ัย การค้นหาข้อมูลจากหนังสื อ วารสารและข้อมูลทาง
เครื อข่ายสารสนเทศ กระบวนการออกแบบงานวิจยั การตังสมมติฐานวิจยั การเลือกใช้เครื องมือ วิธีการ
รวบรวมข้อมูล การควบคุมงานวิจยั การแปลผลทางสถิติในการเขียนรายงานการวิจยั การวิเคราะห์งานวิจยั ที
ตีพิมพ์ในวารสาร จริ ยธรรมในการทําวิจยั ในคนและสัตว์ ความเสียงและประโยชน์ทีจะได้รับ จากงานวิจยั
พว.700
MS700

สถิตปิ ระยุกต์
2 (2-0-6)
Applied Statistics
สถิติเชิงพรรณาและเชิงวิเคราะห์ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และประมวลผลด้วยโปร
แกรม สถิติ ความน่าจะเป็ นทีใช้ในงานทางการแพทย์ การประมาณช่วงความเชือมันของพารามิเตอร์ การ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ แบบ parametric และ non-parametric การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดว้ ยสมการ
ถดถอย
ผท.600
TA600

สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 1
1 (1-0-3)
Seminar in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine 1
เรื องทีน่ าสนใจหรื อเป็ นสิ งใหม่ๆ หรื อแนวโน้มในอนาคตทางด้านวิทยาศาสตร์ สมุนไพร
หรื อวิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องอย่างเป็ นระบบ จากตํารา วารสาร สิ งพิมพ์ ข้อมูลทีเก็บในรู ปสื ออิเล็กทรอนิ กส์
การวิเคราะห์ การประเมินคุณค่าของสิ งพิมพ์ การรวบรวมประมวลอย่างเป็ นขันตอนเพือนําเสนอสําหรับ
การอภิปราย
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ผท.601
TA601

สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 2
1 (1-0-3)
Seminar in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine 2
ติดตามความก้าวหน้าของการรวบรวม ทบทวนเอกสารทีเกียวข้องกับวิทยานิ พนธ์ การสรุ ป
และวิเคราะห์ และการประเมินคุณค่าอย่างเป็ นขันตอนอย่างมีระบบ เพือนําเสนอแนวคิดและทิศทางของทํา
วิทยานิพนธ์ พร้อมกับการอภิปรายผลการรวบรวม

ผท.602
TA602

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

ผท.603
TA603

สมุนไพรไทยและยาพืนบ้ าน
3 (2-3-7)
Thai Herbs and Folk Medicine
สมุนไพรไทยและยาพืนบ้าน การนํามาใช้ทางพืนบ้าน ประโยชน์ สารประกอบทางเคมี
เปรี ยบเทียบการใช้ยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบนั การใช้ตวั ยาทดแทนกัน การอ่านและแปลตํารายาพืนบ้าน
การวิเคราะห์ตวั ยาในตํารับยาพืนบ้าน และหลักการรักษาตามระบบแผนไทย เพือเป็ นรากฐานในการนํา
สมุนไพรมาเป็ นยารักษาโรคในยาแผนปัจจุบนั
ผท.607
TA607

เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ
3 (3-0-9)
Health Economics
แนวคิด เบืองต้นของวิชาเศรษฐศาสตร์ การประเมินภาวะสุ ข ภาพและผลลัพธ์ทางสุ ขภาพที
เกียวข้องกับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายสาธารณสุ ขและการวางแผน ข้อมูลเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุ ข ของประเทศ ระบบประกัน สุ ข ภาพ การวิเคราะห์ต ้น ทุ น การประเมิน คุ ณ ค่ าผลการศึก ษา
ด้านการแพทย์และสุขภาพทีมีการประเมินทางเศรษฐศาสตร์
ผท.608
TA608

การจัดการด้ านการดูแลสุ ขภาพของการแพทย์แผนไทย
3 (3-0-9)
Health Care Management of Thai Traditional Medicine
ทักษะการเป็ นผูน้ าํ และผูบ้ ริ หารจัดการงานด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักการของ
แพทย์แผนไทยในการตอบสนองต่ อปั ญหาต่างๆ ในระบบสุ ขภาพยุค ปั จ จุบัน เนื อหาวิชาเน้น เรื องการ
บริ หารจัดการแบบสหวิทยาการ การกําหนดนโยบาย การวางแผนงาน ตลอดจนการสื อสารและประสาน
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ความร่ ว มมือระหว่างหน่ ว ยงานต่างๆ โดยใช้หลัก วิชาทางการแพทย์แผนไทยหรื อการดูแลสุ ข ภาพแบบ
องค์รวม
ผท.644
TA644

การวิจยั คลินิกแพทย์แผนไทยและจริยธรรม
3 (2-3-7)
Clinical Trial Research in Thai Traditional Medicine and Ethics
กระบวนการวิจยั ทางคลินิก จริ ยธรรมทางการแพทย์ และจริ ยธรรมการทําวิจยั ทีเกียวข้อง กับ
คน เพือนําไปสู่การเขียนโครงร่ างวิจยั ทางคลินิกทีถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยปฏิบตั ิตามจริ ยธรรม
ทางการแพทย์และจริ ยธรรมการทําวิจยั เกียวข้องกับคนอย่างเหมาะสม
ผท.645
TA645

การฝึ กปฏิบัตงิ านเฉพาะทางด้ านแพทย์แผนไทย
3 (0-9-3)
Specialization Practices of Thai Traditional Medicine
การสังเกตการณ์ และฝึ กปฏิบตั ิ งานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปั จจุ บนั กับ
ผูเ้ ชียวชาญเฉพาะทาง พร้อมทังวิเคราะห์ สังเคราะห์ อาการของโรคทางการแพทย์แผนไทยเพือเทียบเคียง
กับการแพทย์แผนปัจจุบนั การประยุกต์กบั การแพทย์แผนปัจจุบนั แบบผสมผสาน จริ ยธรรมวิชาชีพ
ผท.647
TA647

การวิจยั เชิงคุณภาพทางการแพทย์แผนไทย
3 (2-3-7)
Qualitative Research in Thai Traditional Medicine
เทคนิคการวิจยั เชิงคุณภาพ เพือให้ได้ขอ้ มูลทางการรักษาทางด้านแพทย์แผนไทย แนวคิดของ
องค์ค วามรู้ พร้ อมทังวิเคราะห์และสังเคราะห์ข ้อมูลเชิ งคุ ณภาพแบบพรรณนาด้านการแพทย์แผนไทย
จริ ยธรรมการวิจยั

ผท.648
TA648

เวชกรรมแผนไทยประยุกต์
3 (3-0-9)
Applied Thai Medical Science
การวินิจฉัยโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย หลักการรักษาตามคัมภีร์ต่างๆ ของเวชกรรม
แผนไทยและหลักการรักษาเทียบเคียงและประยุกต์กบั การรักษาโรคทางการแพทย์แผนปั จจุบนั บนพืนฐาน
หลักการทางวิทยาศาสตร์และจริ ยธรรมวิชาชีพ
ผท.664
TA664

ปัญหาพิเศษทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
3 (0-9-3)
Special Problems in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine
ปัญหาพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ สมุนไพร และทางคลินิก กระบวนการและเทคนิคในการวิจยั เพือ
เป็ นพืนฐานในการทําวิทยานิพนธ์
25
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ผท.665
TA665

การสกัดและการตรวจเอกลักษณ์สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3 (2-3-7)
Extraction and Identification of Natural Product
เทคนิ ค การแยกสกัด สารจากสมุน ไพรหรื อผลิ ต ภัณ ฑ์ทีได้จ ากธรรมชาติ การตรวจสอบ
วิเคราะห์ คุ ณ ภาพ คุ ณ ลัก ษณะของสารสํา คัญ จากสมุน ไพรหรื อ เภสัชภัณ ฑ์ทีมี จ าํ หน่ ายในท้อ งตลาด
และวิธีพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารโดยเทคนิคเสปกโตรสโคปี

ผท.667
TA667

การประเมินผลทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (2-3-7)
Biological Evaluations of Natural Products
เทคนิ ค การตรวจสอบสารสกัดจากสมุนไพรทางชีว ภาพ การประเมิน คุ ณ ค่าของสารสกัด
โดยการแสดงผลต่อสัตว์ทดลอง หรื อสิ งมีชีวิตบางชนิดเช่นเซลล์สตั ว์ หรื อเซลล์มนุษย์
ผท.687
TA687

การพัฒนาสู ตรตํารับยาสมุนไพร
3 (2-3-7)
Herbal Medicine Formulae Development
หลักการและเทคนิคการตังและพัฒนาตํารับ สูตรตํารับยาและอืนๆ ทีเกียวข้องทางเภสัชกรรม
แผนไทยและสมุนไพร เพือนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการรักษาและดูแลสุขภาพ

ผท.688
TA688

มาตรฐานสมุนไพร
3 (2-3-7)
Standardization of Herbal Plants
หลัก การหามาตรฐานสมุน ไพรตามหัว ข้อในเภสัชตํา รั บ พร้ อมทังการประเมิน คุ ณ ภาพ
ของสมุน ไพรนันด้วยการตรวจสอบโดยวิธีก ารต่างๆ เช่น วิธีก ารตรวจคุณ สมบัติทางกายภาพทางเคมี
ทางชีววิทยา การใช้กล้องจุลทรรศน์ การใช้ประสาทสัมผัส การทดสอบโดยใช้ เทคนิ คสเปกโทรสโคปี
ตลอดจนการวิเคราะห์คุ ณ ภาพและปริ มาณของสารสําคัญ การพิสูจ น์เอกลัก ษณ์ ข องยาสมุน ไพร ใน
รู ปสมุนไพรสด สมุนไพร แห้ง ผงยา การหาชือวิทยาศาสตร์การเก็บสมุนไพรเพือใช้อา้ งอิง การวิเคราะห์ ผง
ยาและการทดสอบ การพิสูจน์การปนเปื อนของยาสมุนไพร
ผท.689
TA689

วิทยาการเครืองสําอางจากสมุนไพร
3 (2-3-7)
Herbal Cosmetics
วิทยาการเครื องสําอาง รู ปแบบการเตรี ยมเครื องสําอาง การประเมินคุณสมบัติทางชีวภาพ ความ
คงตัว และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื องสําอางแบบใหม่
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ผท.697
TA697

การเพาะเลียงเนือเยือพืชสมุนไพร
3 (2-3-7)
Herbal Plants Tissue Culture
การเพาะเลียงเนือเยือพืชสมุนไพร เทคนิคต่างๆ ในการเพาะเลียงเนื อเยือพืช เช่น การตรึ งเซลล์
อิลิซิเตชัน (elicitation) การหมักเซลล์เพาะเลียงของพืช และการนําเนื อเยือเพาะเลียงไปประยุกต์ เช่ น
การศึกษาวิถีชีวสังเคราะห์ของพืช การตรวจหาสารทุติยภูมิ การศึกษาพันธุวิศวกรรมของเซลล์พืช การทํา
เอนไซม์จากเนือเยือเพาะเลียงของพืชให้บริ สุทธิ

ผท.900
TA900

วิทยานิพนธ์
แบบ 1: 48/72 แบบ 2: 36/48
Dissertation
การสร้างโครงการวิจยั และการดําเนิ นงานวิจยั อันก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ในสาขาวิชาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ เขียนวิทยานิ พนธ์เกียวกับหัวข้อทางแพทย์แผนไทยประยุกต์ และนําเสนอวิทยานิ พนธ์
การเขียนรายงานวิจยั เพือตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานลงในวารสารวิชาการ จริ ยธรรมในการทําวิจยั และจรรยา
บรรณในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
. . . คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
พว.600 วิธีวทิ ยาการวิจยั และจริยธรรม
2 (2-0-6)
MS600 Research Methodology and Ethic
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
พว.700
MS700

สถิตปิ ระยุกต์
2 (2-0-6)
Applied Statistics
Descriptive and analytic statistics; data collection, data analysis and program by software for
data processing in biomedical statistics and probability, parameter estimation, parametric and nonparametric testing for significance and regression analysis
ผท.600
TA600

สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 1
1 (1-0-3)
Seminar in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine 1
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
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from IT , analysis and evaluation the values of those topics, systematically compile for presentation and
discussion
ผท.601
TA601

สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 2
1 (1-0-3)
Seminar in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine 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

ผท.602
TA602

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

ผท.603
TA603

สมุนไพรไทยและยาพืนบ้ าน
3 (2-3-7)
Thai Herbs and Folk Medicine
Thai herbs and folk medicines, initialization indigenously, usefulness, chemical composition,
compare with modern medicine, substitution, reading and translation of folk medicine preparation,
analyze the composition of these drugs, Thai Traditional Medicine treatment concepts to be the basic
tools for further use as modern medicine
ผท.607
TA607

เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ
3 (3-0-9)
Health Economics
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

ผท.608
TA608

การจัดการด้ านการดูแลสุ ขภาพของการแพทย์แผนไทย
3 (3-0-9)
Health Care Management of Thai Traditional Medicine
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
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approach which including policy setting, planning as well as communication and cooperate between
various agencies using Thai Traditional Medicine concepts or holistic health care
ผท.644
TA644

การวิจยั คลินิกแพทย์แผนไทยและจริยธรรม
3 (2-3-7)
Clinical Trial Research in Thai Traditional Medicine and Ethics
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
ผท.645
TA645

การฝึ กปฏิบัตงิ านเฉพาะทางด้ านแพทย์แผนไทย
3 (0-9-3)
Specialization Practices of Thai Traditional Medicine
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
ผท.647
TA647

การวิจยั เชิงคุณภาพทางการแพทย์แผนไทย
3 (2-3-7)
Qualitative Research in Thai Traditional Medicine
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

ผท.648
TA648

เวชกรรมแผนไทยประยุกต์
3 (3-0-9)
Applied Thai Medical Sciences
Diagnosis according to Thai traditional medicine theory, principles of treatment following
Cumpees of Thai Traditional edicine, concepts of treatment comparing and applying medical care with
modern medicine by scientific based and professional ethics
ผท.664
TA664

ปัญหาพิเศษทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
3 (0-9-3)
Special Problems in Thai Traditional Medicine and Herbal Medicine
Special sciences topics on herbs and clinics, process and techniques of research for further
thesis preparation
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ผท.665
TA665

การสกัดและการตรวจเอกลักษณ์สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3 (2-3-7)
Extraction and Identification of Natural Product
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
ผท.667
TA667

การประเมินผลทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (2-3-7)
Biological Evaluations of Natural Products
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

ผท.687
TA687

การพัฒนาสู ตรตํารับยาสมุนไพร
3 (2-3-7)
Herbal Medicine Formulae Development
Principle and technique to set up and develop drugs recipies and others concerning Thai
pharmaceutic and herbs for treatment and health care
ผท.688
TA688

มาตรฐานสมุนไพร
3 (2-3-7)
Standardization of Herbal Plants
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
ผท.689
TA689

วิทยาการเครืองสําอางจากสมุนไพร
3 (2-3-7)
Herbal Cosmetics
Cosmetic sciences : preparation of cosmetic products from herb, evaluation of bioassay
stability and safety of new cosmetic
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ผท.697
TA697

การเพาะเลียงเนือเยือพืชสมุนไพร
3 (2-3-7)
Herbal Plants Tissue Culture
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
ผท.900
TA900

วิทยานิพนธ์
แบบ 1: 48/72 แบบ 2: 36/48
Dissertation
type 1 : 48/72 , type 2 : 36/48
Development of research proposal on novel knowledge in Applied Thai Traditional Medicine
as well as conducting research according to the proposal project: writing thesis related to Applied Thai
Traditional Medicine, presenting research result and publishing research article in academic journal;
medical sciences reaearch ethic, publishing research according to professional etiquette
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3.2 ชือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์ ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนระบุในภาคผนวก
. . อาจารย์ประจําหลักสู ตร
ลําดับที
1.

2.

เลขประจําตัว
ประชาชน
3229900107XXX

3909800881XXX

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ
ศาสตราจารย์
พิเศษ

ชือ - สกุล
สมบูรณ์
เกียรตินนั ทน์

รองศาสตราจารย์ อรุ ณพร อิฐรัตน์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

- ใบประกอบโรคศิลป
- แพทยศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ
- สาธารณสุ ขมูลฐานมหา
บัณฑิต(หลักสู ตรนานาชาติ)
- หนังสื ออนุมตั แิ สดงความรู ้
ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- แพทยศาสตรบัณฑิต
- ใบประกอบโรคศิลป
- ใบประกอบโรคศิลป
- Doctor of Philosophy

- ผดุงครรภ์แผนโบราณ
- แพทยศาสตร์

- เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
- เภสัชศาสตรบัณฑิต

เภสัชเวท
เภสัชศาสตร์

- การบริ หารสาธารณสุ ข
มูลฐาน
- สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา

สํ าเร็จการศึ กษาจาก
สถาบัน
- กองประกอบโรคศิลปะ
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ.
- 2550
- 2545

- มหาวิทยาลัยมหิดล

- 2528

- แพทยสภา
- 2520

แพทยศาสตร์
เวชกรรมแผนโบราณ
เภสัชกรรมแผนโบราณ
Pharmacognosy

- มหาวิทยาลัยมหิดล
- กองประกอบโรคศิลปะ
- กองประกอบโรคศิลปะ
- King’ s College,
University of London
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

- 2501
- 2546
- 2546
- 2545
- 2529
- 2524
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ลําดับที
3.

เลขประจําตัว
ประชาชน
3140600003xxx

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ
อาจารย์

ชือ - สกุล
นวลจันทร์ ใจอารี ย ์

4

5101700021XXX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

กุสุมา ศรี ยากูล

5.

3900400314XXX

อาจารย์

ศรี โสภา เรื องหนู

คุณวุฒิ
-

ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
ใบประกอบโรคศิลป
ใบประกอบโรคศิลป
ใบประกอบโรคศิลป
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

- วิทยาศาสตรบัณฑิต
- ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
- ใบประกอบโรคศิลป
- แพทย์แผนไทยบัณฑิต
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- ครุ ศาสตรบัณฑิต
- ใบประกอบโรคศิลป
- ใบประกอบโรคศิลป
- ใบประกอบโรคศิลป
- ใบประกอบโรคศิลป
- ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
- เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
- ใบประกอบโรคศิลป
- วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
- วิทยาศาสตร์การแพทย์
- เวชกรรมไทย
- ผดุงครรภ์ไทย
- เภสัชกรรมไทย
- เทคโนโลยีทีเหมาะสมเพือ
การพัฒนาทรัพยากร
- พยาบาลและผดุงครรภ์
- วิทยาศาสตร์สาธารณสุ ข
- นวดไทย
- แพทย์แผนไทย
- สุ ขศึกษา
- โภชนาการชุมชน
- เวชกรรมไทย
- เภสัชกรรมไทย
- โบราณประยุกต์
- ผดุงครรภ์ไทย
- วิทยาศาสตร์การแพทย์
- เภสัชศาสตร์
- เภสัชกรรมไทย
- อุตสาหกรรมเกษตร

สํ าเร็จการศึ กษาจาก
สถาบัน

ปี พ.ศ.

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กองประกอบโรคศิลปะ
- กองประกอบโรคศิลปะ
- กองประกอบโรคศิลปะ
- มหาวิทยาลัยมหิ ดล

- 2553
- 2549
- 2549
- 2548
- 2540

- มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กองประกอบโรคศิลปะ
- มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
- กองประกอบโรคศิลปะ
- กองประกอบโรคศิลปะ
- กองประกอบโรคศิลปะ
- กองประกอบโรคศิลปะ
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- กองประกอบโรคศิลปะ
- มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

- 2535
- 2550
- 2539
- 2533
- 2533
- 2529
- 2555
- 2550
- 2550
- 2545

ลําดับที – เป็ นอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร

33

มคอ.2
3.2.2 อาจารย์ทีร่ วมสอนในหลักสู ตร
ลําดับที

1

2

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

3229900107XXX

3909800881XXX

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

ศาสตราจารย์
พิเศษ

ชื อ – สกุล

คุณวุฒิ

สมบูรณ์ เกียรตินนั ทน์ - ใบประกอบโรคศิลป
- แพทยศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ
- สาธารณสุ ขมูลฐาน
มหาบัณฑิต (หลักสู ตร
นานาชาติ)
- หนังสื ออนุมตั แิ สดงความรู ้
ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- แพทยศาสตรบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ อรุ ณพร อิฐรัตน์

สาขาวิชา

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี พ.ศ.

- ผดุงครรภ์แผนโบราณ
- แพทยศาสตร์

- กองประกอบโรคศิลป
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- 2550
- 2545

- การบริ หารสาธารณสุ ข
มูลฐาน

- มหาวิทยาลัยมหิดล

- 2528

- สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา

- แพทยสภา

- 2520

- แพทยศาสตร์

- มหาวิทยาลัยมหิดล

- 2501

- ใบประกอบโรคศิลป
- ใบประกอบโรคศิลป
- Doctor of Philosophy

- เภสัชกรรมแผนไทย
- เภสัชกรรมแผนไทย
- Pharmacognosy

- 2546
- 2546
- 2545

- เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
- เภสัชศาสตรบัณฑิต

- เภสัชเวท
- เภสัชศาสตร์

- กองประกอบโรคศิลป
- กองประกอบโรคศิลป
- King’s College, University of
London, UK
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- 2529
- 2524
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ลําดับที

3

4

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

3102401000XXX

3140600003XXX

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

ชื อ – สกุล

รองศาสตราจารย์ มะลิ อาจริ ยะกุล

อาจารย์

นวลจันทร์ ใจอารี ย ์

คุณวุฒิ

- หนังสื ออนุมตั ิแสดงความรู ้
ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
- วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความ
ชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
- ประกาศนียบัตรชันสู ง
- แพทยศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ )
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
- ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
- ใบประกอบโรคศิลป
- ใบประกอบโรคศิลป
- ใบประกอบโรคศิลป
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี พ.ศ.

- เวชศาสตร์ ครอบครัว

- แพทยสภา

- 2547

- ตจวิทยา

- แพทยสภา

- 2526

- อายุรศาสตร์
- แพทยศาสตร

- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยมหิดล

- 2524
- 2522

- วิทยาศาสตร์ การแพทย์
- วิทยาศาสตร์ การแพทย์
- เวชกรรมไทย
- ผดุงครรภ์ไทย
-เภสัชกรรมไทย
- เทคโนโลยีทีเหมาะสมเพือ
การพัฒนาทรัพยากร
- พยาบาลและผดุงครรภ์

-

- 2520
- 2553
- 2549
- 2549
- 2548
- 2540

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองประกอบโรคศิลปะ
กองประกอบโรคศิลปะ
กองประกอบโรคศิลปะ
มหาวิทยาลัยมหิดล

- มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว

- 2535

35

มคอ.2
ลําดับที

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

ชื อ – สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

5

5101700021XXX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ กุสุมา ศรี ยากูล

- ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
- ใบประกอบโรคศิลป
- แพทย์แผนไทยบัณฑิต
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- ครุ ศาสตรบัณฑิต
- ใบประกอบโรคศิลป
- ใบประกอบโรคศิลป
- ใบประกอบโรคศิลป
- ใบประกอบโรคศิลป

- วิทยาศาสตร์สาธารณสุ ข
- นวดไทย
- แพทย์แผนไทย
- สุ ขศึกษา
- โภชนาการชุมชน
- เวชกรรมไทย
- เภสัชกรรมไทย
- โบราณประยุกต์
- ผดุงครรภ์ไทย

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กองประกอบโรคศิลปะ
- มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
- กองประกอบโรคศิลปะ
- กองประกอบโรคศิลปะ
- กองประกอบโรคศิลปะ
- กองประกอบโรคศิลปะ

6

3900400314XXX

อาจารย์

7

3101502010XXX

รองศาสตราจารย์ นุชสิ ริ เลิศวุฒิโสภณ

- ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
- เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
- ใบประกอบโรคศิลป
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
- Doctor of Philosophy

- วิทยาศาสตร์ การแพทย์
-เภสัชศาสตร์
-เภสัชกรรมไทย
-อุตสาหกรรมเกษตร
- Medical Biochemistry

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต

- โภชนศาสตร์
- ชีวเคมี

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- กองประกอบโรคศิลปะ
- มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- The University of Melbourne,
Australia
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศรี โสภา เรื องหนู

ปี พ.ศ.
- 2550
- 2539
- 2533
- 2533
- 2529
- 2555
- 2550
- 2550
- 2545

- 2529
- 2521
- 2517
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ลําดับที

8

9

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

3409901157XXX

3100601132XXX

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

ชื อ – สกุล

สุ มาลี คอนโด

พินทุสร หาญสกุล

คุณวุฒิ

- Doctor of Philosophy

- Science

- Master of Science

- Medical Microbiology

- วิทยาศาสตรบัณฑิต
- Doctor of Philosophy

- เทคนิคการแพทย์
- Biochemistry and
Moleccular Genetics
- Biochemistry

- Master of Science

10

3101401256XXX

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

11

3100602779XXX

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

สาขาวิชา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต
จรรยา ภัทรอาชาชัย - Doctor of Sciences
- Master of Sciences
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
กัณฑ์วีร์ วิวฒั น์พาณิ ชย์ - Doctor of Natural Sciences
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- ศิลปศาสตรบัณฑิต

- ชีวเคมี
- Biostatistics
- Public Heath
- ชีวสถิติ
- พันธุศาสตร์
- Anthropology
- วัฒนธรรมศึกษา
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

- University of Sydney ,
Australia
- Universiti Kebangsaan
Malaysia
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- The University of Alabama at
Birmingham, USA
- The University of Connecticut
at Storrs, USA
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Tulane University, USA
- Tulane University, USA
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- University of Vienna , Australia
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ.

- 2540
- 2535
- 2528
- 2547
- 2540
- 2535
- 2533
- 2527
- 2524
- 2521
- 2551
- 2541
- 2537

37

มคอ.2
ลําดับที

12

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

3519900026XXX

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

ชื อ – สกุล

รองศาสตราจารย์ ตรี ทิพย์ รัตนวรชัย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

- Doctor of Philosophy

- Environmental Toxicology

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต

- ชีวเคมี
- เคมี

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี พ.ศ.

- The University School of Texas - 2538
Medical Branch at Galveston,
Texas, USA
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2529
- 2525

3.2.3 อาจารย์พเิ ศษและผู้ทรงคุณวุฒิทีร่ วมสอนในหลักสู ตร
ลําดับ
ที
1

2

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

ชื อ – สกุล
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

ปี พ.ศ.
- 2523
- 2514
- 2512

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- 2549

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- 2531

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- 2524
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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
- เภสัชศาสตร์
- Phrmacokinetic
- วิทยาศาสตร์การแพทย์

ปี พ.ศ.

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

- 2535
- 2530
- 2527
- 2547

- พืชสวน

- Kyoto Prefectural University,
Japan
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- พืชศาสตร์

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- 2532

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

- University of Melbourne, Australia - 2542
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2536
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 2533

- Doctor of Agricultural Science - Horticulture
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์)
- Doctor of Philosophy
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- 2535
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ลําดับ
ที
7

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

ตําแหน่ งทาง
ชื อ – สกุล
วิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชนัญ ผลประไพ

คุณวุฒิ
- Doctor of Philosophy
- Master of Science
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

8

ปารัณกุล ตังสุ ขฤทัย

- วิทยาศาสตรบัณฑิต
- 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
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จุลชี ววิทยาทาง
อุตสาหกรรม
- จุลชี ววิทยา
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์การแพทย์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สุ ขศึกษา
- มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
- พยาบาลและผดุงครรภ์ - วิทยาลัยบรมราชชนนี กรุ งเทพ
ชันสู ง

ปี พ.ศ.
- 2545
- 2540
- 2537
- 2534
- 2550
- 2542
- 2535
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มคอ.2
. องค์ประกอบเกียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือการฝึ กปฏิบัต)ิ (ถ้ ามี)
. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
. ช่ วงเวลา
ไม่มี
. การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําวิจยั และการทําวิทยานิพนธ์
. คําอธิบายโดยย่อ
รหัสวิชา ชือวิชา
หน่ วยกิต
ผท.
วิทยานิพนธ์
แบบ 1 ไม่นอ้ ยกว่า 48/72 แบบ 2 ไม่นอ้ ยกว่า 36/48
TA 00 Dissertation
การสร้างโครงการวิจยั และการดําเนินงานวิจยั อันก่อให้เกิดความรู้ใหม่ในสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เขียนวิทยานิ พนธ์เกียวกับหัวข้อทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และนํา
เสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพือตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานลงในวารสารวิชาการ จริ ยธรรมใน
การทําวิจยั และจรรยาบรรณในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
. มาตรฐานผลการเรียนรู้
การวัดผลวิทยานิ พนธ์ แบ่งเป็ น ระดับคือระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) โดยวิทยา
นิพนธ์ทีได้รับระดับ S จะต้องได้มติเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(นําเสนอผลการเรี ยนรู้โดยเทียบเคียงกับผลการเรี ยนรู้ทีกําหนดในหลักสูตร (ข้อ 3.3) และใช้
สัญลักษณ์ทีมีความหมายดังนี  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง)
ผลการเรียนรู้ด้านที : คุณธรรม จริยธรรม
( ) แสดงออกซึงภาวะผูน้ าํ ในการส่งเสริ มให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม
จริ ยธรรม และการจัดการกับความขัดแย้งและปัญหาทีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ืน
( ) สามารถวินิจฉัยเหตุการณ์ / ปัญหาทางด้านคุณธรรมจริ ยธรรมวิชาชีพทีมีความซับซ้อน
เชิงวิชาการหรื อวิชาชีพ ในสถานการณ์ทีไม่มีขอ้ มูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพ หรื อไม่มี
ระเบี ยบข้อบังคับเพียงพอ ด้วยความไวต่อความรู้สึกของผูท้ ีได้รับผลกระทบ ด้ว ย
ความยุติธรรม มีหลักฐานชัด เจน และตอบสนองปั ญหาตามหลัก การ เหตุผล และ
ค่านิยมอันดีงาม
( ) สามารถชีให้เห็นข้อควรทบทวนและแก้ไข/พัฒนาของจรรยาบรรณทีใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
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ผลการเรียนรู้ด้านที : ความรู้
(1) มีความเข้าใจในสาระสําคัญอย่างถ่องแท้และลึกซึงในองค์ความรู้ดา้ นแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
(2) มีความรู้ทีเป็ นปัจจุบนั (update) ในด้านวิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องกับแพทย์แผนไทยและ
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรื อนวัตกรรมสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ทีเป็ นทียอม
รับในระดับชาติและนานาชาติ
(3) สามารถเรี ยนรู้และพัฒนาเทคนิคการวิจยั เทคโนโลยีทีใช้ในการวิจยั และองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องกับแพทย์แผนไทย
(4) สามารถบูร ณาการความรู้ วิทยาศาสตร์ ทีเกี ยวข้องกับแพทย์แผนไทยทังพืนฐานพรี
คลินิก คลินิก และชุมชน
ผลการเรียนรู้ด้านที : ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ความเข้าใจอัน ถ่องแท้ในทฤษฎี และเทคนิ ค การแสวงหาความรู้ในการ
วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสําคัญ และพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ
ได้อย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสังเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านวิทยาศาสตร์ ทีเกียวข้อง
กับแพทย์แผนไทยในการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสังเคราะห์และบูรณาการทําการวิจยั และ
สร้างนวัตกรรมทีเหมาะสม ในการแก้ไขปัญหา
(4) สามารถออกแบบและดําเนิ นโครงการวิจยั เพือพัฒ นาองค์ความรู้ ใหม่ทางด้านวิทยา
ศาสตร์ทีเกียวข้องกับแพทย์แผนไทย
ผลการเรียนรู้ด้านที : ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ มีความโดดเด่นในการเป็ น
ผูน้ าํ ทางด้านวิชาการหรื อวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสังคมทีซับซ้อน
(2) มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มคนอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที ต่อตนเองและสังคม
(4) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ความสามารถในการปรับตัว และมีความอดทนและสามารถ
วางแผนพัฒ นา และแก้ปั ญ หาที ซับ ซ้อ นสู ง มากด้ว ยตนเองและองค์ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้ด้านที : ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถวิ เ คราะห์ คัด กรองข้อ มูล ทางคณิ ต ศาสตร์ และสถิติ ข ันสู งในการศึ ก ษา
ค้นคว้าวิจยั
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(2) สามารถสรุ ปปัญหาและเสนอแนะวิธีการแก้ไขผ่านการบูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์
ทีเกียวข้องกับแพทย์แผนไทย ทังพืนฐานพรี คลินิก คลินิก และชุมชน
(3) สามารถสื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภ าพด้ว ยเทคโนโลยีที เหมาะสมในวงการวิชาชี พ
ชุมชนทัวไป โดย เลือกใช้รูปแบบของสือในการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และกลุ่ม
บุคคล
ผลการเรียนรู้ด้านที : ทักษะพิสัย
(1) มีทักษะในการใช้หัตถการและเทคโนโลยีทีเกี ยวกับแพทย์แผนไทยประยุกต์มาใช้
พัฒนาองค์ความรู้หรื อนวตกรรม และมีทกั ษะในการปฎิบตั ิการงานวิจยั ขันสูงทางด้าน
วิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องกับการแพทย์แผนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีทกั ษะในการประยุกต์จริ ยศาสตร์ ไปสู่จริ ยธรรมใฝ่ รู้ในการดําเนิ นการวิจยั ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องกับการแพทย์แผนไทย
(3) มีทกั ษะในการบูรณาการความรู้ดา้ นแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์ การแพทย์พืนฐาน
พรี คลินิก คลินิก และชุมชน
(4) มีความใฝ่ รู้ ติดตามการเปลียนแปลงองค์ความรู้ นวัตกรรมทางด้านแพทย์แผนไทย
และวิทยาศาสตร์ การแพทย์อย่างต่อเนื อง เพือนํามาพัฒนาและเผยแพร่ ความรู้เพือ
ประโยชน์สุขแก่ชุมชน
. ช่ วงเวลา ในการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
แบบ 1 ตังแต่ภาคการศึกษาที ปี การศึกษาที เป็ นต้นไป
แบบ 2 สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี ตังแต่ภาคการศึกษาที ปี การศึกษาที 2 เป็ นต้นไป
และสําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาปริ ญญาโท ตังแต่ภาคการศึกษาที 1 ปี การศึกษาที 2 เป็ นต้นไป
. จํานวนหน่ วยกิต
. ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต สําหรับผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
. ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต สําหรับผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และผูท้ ีโอนมาจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
5.5 ข้ อกําหนดการทําวิทยานิพนธ์ และการสอบวัดคุณสมบัติ
5.5.1 การทําวิทยานิพนธ์
แบบที 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ )
1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ได้ตงแต่
ั ภาคการศึกษาแรกทีเข้าศึกษา
2. กรณี ทีนักศึกษายังสอบวัดคุณสมบัติไม่ผา่ น ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์
ได้ไม่เกิน หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
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3. นักศึกษาสามารถเขียนวิทยานิ พนธ์เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้ โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
4. หลังจากลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอร่ างเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ต่อ
คณะอนุกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
เพือให้ค ณบดีค ณะแพทยศาสตร์ แต่ งตังอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และกรรมการ
วิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ซึงจะให้คาํ แนะนํานักศึกษา รวมทังสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
5. อาจารย์ทีปรึ ก ษาวิทยานิ พนธ์ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณ ฑิ ต
ศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา และได้รับความเห็นชอบจากคณะ
อนุกรรมการหลักสูตร
แบบที 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ )
1. กรณี นกั ศึกษาทีมีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี นักศึกษาสามารถลงทะเบี ยนทําวิทยา
นิพนธ์ได้ในภาคการศึกษาที ของปี การศึกษาที 2
2. กรณี นกั ศึกษาทีมีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทําวิทยา
นิพนธ์ได้ในภาคการศึกษาที 1 ของปี การศึกษาที 2
3. ต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ก่อนลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
4. นักศึกษาสามารถเขียนวิทยานิ พนธ์เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้ โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
5. หลังจากลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอร่ างเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ต่อ
คณะอนุ ก รรมการหลัก สู ต รปรั ชญาดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาแพทย์แผนไทยประยุก ต์
เพือให้ค ณบดี คณะแพทยศาสตร์ แต่ งตังอาจารย์ทีปรึ ก ษาวิทยานิ พนธ์ และกรรมการ
วิทยานิ พนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ซึงจะให้คาํ แนะนํานักศึกษา รวมทังสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
6. อาจารย์ทีปรึ ก ษาวิทยานิ พนธ์ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก สูต รระดับบัณ ฑิ ต
ศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุ
กรรมการหลักสูตร
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
1. อาจารย์ผสู้ อบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์และสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักสูตร
2. เมือนักศึกษาจัดทําเค้าโครงวิทยานิพนธ์เสร็ จแล้ว ให้คณบดีแต่งตังคณะกรรมการสอบ
เค้า โครงวิท ยานิ พ นธ์อ ย่า งน้อ ย คน ซึ งจะต้องประกอบด้ว ยอาจารย์ที ปรึ กษา
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วิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย และผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพือ
ร่ วมกันสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
3. เมืออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์เห็นว่านักศึกษาพร้อมทีจะเสนอวิทยานิพนธ์ ให้คณบดี
แต่งตังคณะกรรมการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ซึงเป็ นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์
4. การสอบวิทยานิ พนธ์ จะต้องมีกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ครบทุกคน จึงจะถือว่าการ
สอบนันมีผลสมบูรณ์ ถ้ากรรมการไม่ครบ ให้เลือนการสอบออกไป ในกรณี ทีมีความ
จําเป็ นอาจเปลียนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ใหม่หรื อแต่งตังเพิ มเติมได้
5. นัก ศึ ก ษาจะสอบป้ องกัน วิ ท ยานิ พ นธ์ไ ด้เ มื อสอบภาษาต่ า งประเทศ และสอบวัด
คุณสมบัติได้ระดับ P (ผ่าน) แล้ว
6. การสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการสอบวิทยานิพนธ์ทีจะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์
5.5.3 การสอบวัดคุณสมบัติ
1. นักศึกษาต้องเสนอขอสอบวัดคุณสมบัติภายในระยะเวลา ภาคการศึกษานับตังแต่วนั
ขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา
2. คณะแพทยศาสตร์ จะเปิ ดให้สอบวัดคุณสมบัติทุกภาคการศึกษา ซึงเป็ นการสอบแบบ
ข้อ เขี ย นและการสอบแบบปากเปล่ า โดยคณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ เ ป็ นผูแ้ ต่ ง ตัง
คณะกรรมการสอบวัด คุ ณ สมบัติ หลัก เกณฑ์ก ารสอบให้เ ป็ นไปตามเกณฑ์ข อง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหลักสูตรกําหนดไว้
3. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครัง มิฉะนันจะถูก
ถอนชือออกจากทะเบียนนักศึกษา ทังนี นักศึกษาทีสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านภายใน
ครัง สามารถขอโอนไปศึกษาเพือรับปริ ญญาในหลักสูตรระดับปริ ญญาโทได้
.6 การเตรียมการ
1. มีการแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพือให้คาํ แนะนําและช่ วยเหลือทางด้านวิชาการแก่
นักศึกษา
2. เมือได้รับอนุมตั ิหวั ข้อวิทยานิพนธ์ ให้นกั ศึกษาทําวิทยานิพนธ์โดยมีอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
หลักให้คาํ แนะนํา และดูแลในระหว่างการทําวิจยั และนักศึกษาจะต้องติดต่ออาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หลักโดยสมําเสมอ
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3. ระหว่างทําวิทยานิพนธ์ ให้นกั ศึกษารายงานความก้าวหน้าของการทําวิทยานิ พนธ์ลงใน Portfolio
เมือสิ นสุ ดภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษาตามแบบฟอร์ มทีคณะกําหนด และเสนอต่ออาจารย์ที
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
.7 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์จะประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์และประเมินความ
รู้ความสามารถของนักศึกษาโดยวิธีการนําเสนอและสอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ซึงคณบดีแต่งตัง
หลัก สู ต รมีก ลไกสําหรั บการทวนสอบมาตรฐานโดยการแต่ งตังอาจารย์ทีปรึ ก ษาวิทยานิ พนธ์
และคณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ทีมีคุณสมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ.
และในการสอบวิทยานิพนธ์คณะจะประกาศกําหนดการสอบวิทยานิพนธ์ให้ทราบทัว
กัน และเปิ ดโอกาสให้ผสู้ นใจเข้าร่ วมฟังได้ ผลงานทีกําหนดให้สาํ เร็ จการศึกษาต้องสามารถตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื อง และตีพิมพ์ระดับชาติอย่างน้อย 1 เรื อง
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หมวดที . ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีความเชียวชาญในศาสตร์เฉพาะด้านวิทยา - ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมศึกษาทาง
วิชาการร่ วมกับนักศึกษาในหลักสูตรและ
ศาสตร์ทีเกียวข้องกับแพทย์แผนไทยประยุกต์
มีความรู้ลุ่มลึกและทันสมัย มีประสบการณ์ใน อาจารย์ผสู้ อน โดยมีนกั ศึกษาเป็ นผูน้ าํ การ
สาขาวิชาแพทย์แผนไทย เข้าใจอย่างถ่องแท้
สัมมนา ในหัวข้อทีสาขาวิชากําหนด
ในเนือหา และสามารถพัฒนานวัตกรรมหรื อ - ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมการอบรม การ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ ในสถาบันหรื อองค์กร
เป็ นผูน้ าํ ในการสร้าง พิสูจน์ และพัฒนาองค์
ทีอาจารย์ทีปรึ กษาเห็นชอบ
ความรู้ทางแพทย์แผนไทยให้เป็ นสากลทีถูก
ยอมรับ และเป็ นผูน้ าํ ในการนําแพทย์แผนไทย - ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเป็ นวิทยากรบรรยายใน
เนือหาทีเกียวข้องกับขอบข่ายงานวิจยั แพทย์
มาประยุกต์ใช้
แผนไทย ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที
ปรึ กษา
- ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมประชุมวิชาการ
ทังระดับชาติ และนานาชาติ ทีมีการนํา
เสนอผลงานวิจยั อย่างน้อยปี ละ ครัง
- ส่งเสริ มให้นกั ศึกษานําเสนอผลงานวิทยา
นิพนธ์หรื อส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ ด้วย
วาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษรทีมีรายงานการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติซึงมีคณะ
กรรมการตรวจสอบผลงานอย่างน้อย 1 ครัง
- นักศึกษาจะต้องลงเรี ยนรายวิชา ผท.
สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 1
และรายวิชา ผท. สัมมนาการแพทย์แผน
ไทยและสมุนไพร 2 ในหลักสูตร วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ เพือช่วยในการนําเสนอ
ผลงาน
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คุณลักษณะพิเศษ
มีความเป็ นผูน้ าํ และมีความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินยั ในตนเอง

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- ส่งเสริ มให้นกั ศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออก
อดทน รู้จกั ให้อภัย และรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ้ ืน สามารถประสานความคิด นําองค์
ความรู้ทางแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ใช้
และเพือประโยชน์สูงสุดด้วยหลักการและ
เหตุผลของความถูกต้องแบบสากลยอมรับ
โดยให้นกั ศึกษาเป็ นพีเลียง และควบคุมงาน
วิจยั ให้กบั นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์
- ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาได้เป็ นผูน้ าํ กลุ่มในการ
ทํากิจกรรมในและนอกสถานที ในสถาน
การณ์ทีเหมาะสม ให้มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าทีของตนทังในฐานะผูน้ าํ และ
ผูต้ าม

. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
หลัก สู ต รนี กํา หนดผลการเรี ยนรู้ ต าม มคอ.1 สาขาการแพทย์แ ผนไทยประยุก ต์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึงมีอยู่ 6 ด้าน สําหรับกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลได้เลือกใช้กลยุทธ์ทีเหมาะสม
กับผลการเรี ยนรู้แต่ละด้านจากกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลของ มคอ.1 สาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ระดับบัณฑิตศึกษา ซึงระบุไว้ดงั ต่อไปนี
2.1 กลยุทธ์ การสอน
ใช้รู ปแบบการสอนที สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ก ารศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ งถื อ
หลัก การว่า ผูเ้ รี ยนมีค วามสําคัญที สุ ด (student centered) โดยเน้น การเรี ยนการสอนที ให้
ความสําคัญกับการเรี ยนรู้ (learning centered education) และการพัฒนาความสามารถทีสําคัญ
และจําเป็ น (real needs) กล่าวคือ
(1) เน้นวิธีการเรี ยนการสอนภาคทฤษฎีแบบ active learning ซึงหมายถึงการเรี ยนทีมี
กิจกรรมให้ใช้ความคิดในระดับสูง (higher-order thinking tasks) คือการวิเคราะห์
(analysis) สังเคราะห์ (synthesis) และประเมิน (evaluation)
(2) เน้น การเรี ยนการสอนภาคปฏิบัติ แบบ active learning เช่น การปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริ ง (real situation) การทําโครงงาน การทําวิจยั
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(3) เน้นการค้นคว้า / แสวงหาข้อมูลความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เพือใช้ในการสังเคราะห์องค์
ความรู้
2.2 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
ใช้กลยุทธ์การประเมินผลที สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์การสอนทีกล่าวข้างต้น
(1) ให้ความสําคัญกับการประเมินให้ขอ้ มูลเพือการปรับปรุ งพัฒนา (formative
evaluation) ตนเองของผูเ้ รี ยน
(2) การประเมินเพือตัดสินผลการศึกษา (summative evaluation) จะเน้นการประเมิน
ความรู้ความสามารถทีสําคัญ (essential knowledge and skills) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ ทังในสถานการณ์จาํ ลองและสถานการณ์จริ ง
(3) ให้ความสําคัญกับการประเมิน คุณสมบัติด ้านอืนนอกเหนื อจากความรู้ ความ
สามารถทางวิชาชี พ ได้แก่ การประเมิน พัฒ นาการการเรี ยนรู้ และการประเมิ น
ทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นต้น
(4) ให้ความสําคัญกับการฝึ กให้นกั ศึกษาสามารถประเมินตนเอง (self evaluation) ได้
(5) ให้ความสําคัญกับการเลือกรู ปแบบและวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ งที
ต้องการประเมิน (validity) และให้ผลการประเมินทีน่าเชือถือ (reliability)
ผลการเรี ยนแต่ละด้านมีกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลดังนี
. คุณธรรม จริยธรรม
. ผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
สามารถจัดการเกียวกับปัญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมทีซับซ้อนในบริ บททางวิชาการและการ
วิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์ ทีเกียวข้องกับแพทย์แผนไทยประยุกต์ สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผูร้ ู้ ด้วย
ความยุติธรรม ด้วยหลัก ฐาน ด้วยหลักการที มีเหตุผลและค่ านิ ยมอันดี งาม แสดงออกหรื อสื อสาร
ข้อ สรุ ปของปั ญ หาโดยคํา นึ ง ถึ ง ความรู้ สึ ก ของผูอ้ ื นที จะได้รั บ ผลกระทบ สามารถชี ให้เ ห็ น
ข้อบกพร่ องของจรรยา- บรรณทีเป็ นอยู่ในปั จจุบนั เพือทบทวนและแก้ไข สนับสนุ นอย่างจริ งจังให้
ผูอ้ ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้งและปั ญหาทีมีผลกระทบ
ต่อตนเองและผูอ้ ืน แสดงออกซึงภาวะผูน้ าํ ในการส่งเสริ มให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม
จริ ยธรรมในทีทํางานและในชุมชน นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างน้อย 3 ข้อ
ดังนี
1 แสดงออกซึงภาวะผูน้ าํ ในการส่งเสริ มให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
และการจัดการกับความขัดแย้งและปัญหาทีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ืน
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2 สามารถวินิจฉัยเหตุการณ์ / ปัญหาทางด้านคุณธรรมจริ ยธรรมวิชาชีพทีมีความซับซ้อนเชิง
วิชาการหรื อวิชาชีพ ในสถานการณ์ทีไม่มีขอ้ มูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพ หรื อไม่มีระเบียบ
ข้อบังคับเพียงพอ ด้วยความไวต่อความรู้สึกของผูท้ ีได้รับผลกระทบ ด้วยความยุติธรรม มี
หลักฐานชัดเจน และตอบสนองปัญหาตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
3 สามารถชีให้เห็นข้อควรทีต้องทบทวน ข้อแก้ไข ข้อควรพัฒนาของจรรยาบรรณทีใช้อยู่ใน
ปัจจุบนั
. กลยุทธ์การสอนทีใช้พฒั นา ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
กลยุทธ์การสอนที สําคัญคือ การจัด ประสบการณ์การเรี ยนรู้ด ้วยรู ปแบบทีหลากหลายและ
สอดคล้องกับหลักการสอนเจตคติ กล่าวคือ จัดกิจกรรมให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสรับรู้ ได้เห็นเหตุการณ์
/ เรื องราว / ปั ญ หาที เกี ยวข้อ งกับคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ได้มี โ อกาสคิ ด พิจ ารณา ไตร่ ตรอง
แลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกับเหตุการณ์ / เรื องราว / ปัญหานันว่ามีขอ้ ดี ข้อเสียอย่างไร เกิดจากเหตุ
ปัจจัยอะไร มีผลกระทบต่อตนเอง ผูอ้ ืน และสังคมในวงกว้างอย่างไร จะปรับปรุ งแก้ไขหรื อป้ องกัน
ได้อย่างไร รวมทังจัดให้มีกิจกรรมทีนักศึกษาได้มีโอกาสลองปฏิบตั ิในเรื องคุณธรรม จริ ยธรรมนัน
ทังคุณธรรมจริ ยธรรมทัวไปและคุณธรรมจริ ยธรรมวิชาชีพ ต่อเนืองตลอดหลักสูตร
สําหรับอาจารย์ทีปรึ กษาจะสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมในระหว่างการดําเนิ นการวิจยั จัด
กิจกรรมส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม ปลูก ฝังนัก ศึก ษาให้มีร ะเบียบวินัย กล้าแสดงออก มีเหตุผล
กําหนดให้นกั ศึกษาส่งโครงการวิจยั ทีเกียวกับจรรยาบรรณทังในคนและสัตว์ทดลองเพือขออนุ มตั ิ
จากคณะอนุกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนและสัตว์ทดลองก่อนดําเนินการวิจยั
. กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ในด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
วิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นคุณธรรม และจริ ยธรรม มีหลายวิธี เช่น ประเมินระหว่างทํา
วิจยั ประเมินด้วยตนเองหลังทําวิจยั ประเมินจากความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมาย ความตรงต่อ
เวลา การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาทีมอบหมาย การเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ความรู้
. ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
สามารถพัฒนานวัตกรรมหรื อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทีลุ่มลึกทางด้านแพทย์แผนไทย ประยุกต์ มี
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึงในองค์ความรู้ทีเป็ นแก่นในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทีเกียวข้องกับ
แพทย์แผนไทยประยุก ต์ รวมทังข้อมูลเฉพาะทาง ทฤษฎี หลัก การและแนวคิด ที เป็ นรากฐาน มี
ความรู้ทีทันสมัย (update) ในสาขาวิชาเฉพาะทางของตน สามารถวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาสําคัญ
สามารถเรี ยนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ทีใช้ในการทําวิจยั ของตนเองได้ และสามารถสังเคราะห์
ข้อมูลจากผลงานวิจ ัย และสรุ ปผลงานวิจยั ได้อย่างถูกต้องเป็ นที ยอมรับ โดยนักวิจยั ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ ทีเกี ยวข้องกับแพทย์แผนไทยประยุกต์ รู้เทคนิ ค การวิจยั และพัฒนาข้อสรุ ปซึงเป็ นที
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ยอมรั บในสาขาวิช าด้านวิทยาศาสตร์ ทีเกี ยวข้องกับแพทย์แผนไทย ได้อย่า งชาญฉลาด ดังนัน
นักศึกษาต้องมีมาตรฐานความ รู้ดงั ต่อไปนี
(1) มีความเข้าใจในสาระสําคัญอย่างถ่องแท้และลึกซึงในองค์ความรู้ดา้ นแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
(2) มีความรู้ทีเป็ นปัจจุบนั (update) ในด้านวิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องกับแพทย์แผนไทยและ
สามารถสร้างองค์ค วามรู้ ใหม่หรื อนวัต กรรมสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ทีเป็ นที
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
(3) สามารถเรี ยนรู้และพัฒนาเทคนิ คการวิจยั เทคโนโลยีทีใช้ในการวิจยั และองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องกับแพทย์แผนไทย
(4) สามารถบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ ทีเกียวข้องกับแพทย์แผนไทยทังพืนฐานพรี
คลินิก คลินิก และชุมชน
. กลยุทธ์การสอนทีใช้พฒั นา ด้านความรู้
ส่ งเสริ มให้นักศึกษาเข้าร่ วมเสวนาทางวิชาการร่ วมกับนักศึกษาในหลักสูตรและกับอาจารย์
ผูส้ อน ส่ งเสริ มให้นัก ศึก ษาเข้ารั บการอบรม การอบรมเชิ งปฏิบัติก ารในสถาบัน หรื อองค์ก รที
อาจารย์ทีปรึ กษาเห็นชอบ ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเป็ นวิทยากรบรรยายในเนือหาทีเกียวข้องกับขอบข่าย
งานวิจยั ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ทีปรึ กษา ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมประชุมวิชาการทีมีการ
นําเสนอผลงานวิจยั อย่างน้อยปี ละ ครัง ส่งเสริ มให้นกั ศึกษานําเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์หรื อส่ วน
หนึ งของวิทยานิ พนธ์ ด้วยวาจาหรื อลายลัก ษณ์อกั ษรทีมีรายงานการประชุม ซึ งมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลงาน
. กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ในด้านความรู้
ประเมินจากการรายงานการศึกษาค้นคว้า การทําโครงการและการนําเสนอปากเปล่า การสอบ
วัดคุณสมบัติ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์
. ทักษะทางปัญญา
. ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถใช้ค วามเข้าใจอัน ถ่องแท้ในทฤษฎี แ ละเทคนิ ค แสวงหาความรู้ ในการวิเคราะห์
ประเด็นและปัญหาสําคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ
สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยั และสร้างทฤษฎีเพือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ ทีสร้างสรรค์
โดยบูร ณาการแนวคิ ด ต่ างๆ ทังจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที ศึก ษาในขันสู ง สามารถ
ออกแบบและดําเนินโครงการวิจยั ทีสําคัญและซับซ้อนเพือให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างมี
นัยสําคัญ นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี
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1 สามารถใช้ค วามเข้าใจอัน ถ่องแท้ใ นทฤษฎี และเทคนิ ค การแสวงหาความรู้ ในการ
วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสําคัญ และพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ ได้
อย่างสร้างสรรค์
2 สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสังเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านวิทยาศาสตร์ ทีเกียวข้อง
กับแพทย์แผนไทยในการแก้ไขปัญหา
3 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาสังเคราะห์และบูรณาการทําการวิจยั และ
สร้างนวัตกรรมทีเหมาะสม ในการแก้ไขปัญหา
4 สามารถออกแบบและดํา เนิ น โครงการวิ จ ัย เพื อพัฒ นาองค์ค วามรู้ ใ หม่ ท างด้า น
วิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องกับแพทย์แผนไทย
. กลยุทธ์การสอนทีใช้พฒั นา ด้านทักษะทางปัญญา
ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีการปฏิบตั ิได้จริ งในการทําวิจยั ทีสําคัญและซับซ้อน เน้นให้นักศึกษาฝึ ก
ทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหาโดยวิธีการอภิปรายกลุ่ม การนําเสนอรายบุคคล การสัมมนา เป็ นต้น
. กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ในด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินจากผลงานและการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา เช่น การนําเสนอรายงาน การศึกษาค้นคว้า
อย่างเป็ นระบบ การสัมภาษณ์ การปฏิบตั ิงานในห้องปฏิบตั ิการ เป็ นต้น
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
. ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีค วามสามารถสู งในการแสดงความเห็ น ทางวิช าการ สามารถวางแผนวิเ คราะห์ และแก้
ปั ญหาที ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทังวางแผนในการปรั บปรุ งตนเองและองค์ก รได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างปฏิสมั พันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นใน
การเป็ นผูน้ าํ ในทางวิชาการและสังคมทีซับซ้อน นักศึกษาควรมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี
1. มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ มีความโดดเด่นในการเป็ นผูน้ าํ
ทางด้านวิชาการหรื อวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสังคมทีซับซ้อน
2. มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มคนอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม
3. มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที ต่อตนเองและสังคม
4. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ความสามารถในการปรับตัว มีความอดทน และสามารถวางแผน
พัฒนาและแก้ปัญหาทีซับซ้อนสูงมากด้วยตนเองและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
. กลยุทธ์การสอนทีใช้พฒั นา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีการกําหนดกิจกรรมการทํางานเป็ นกลุ่ม การทํางานทีต้องประสานงานกับผูอ้ ืนหรื อต้องค้นคว้า
หาข้อมูล เน้นปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา นักศึกษากับอาจารย์ทีปรึ กษา
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. กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในห้องปฎิบตั ิการ การนําเสนอรายงานหรื อ
โครงการกลุ่ม ประเมินความสามารถในการทํางานกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
. ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัด กรองข้อ มู ล ทางคณิ ตศาสตร์ แ ละสถิ ติ เ พื อนํา มาใช้ใ นการศึ ก ษาค้น คว้า ใน
ประเด็นปัญหาทีสําคัญและซับซ้อน สรุ ปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลึก
ในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพด้วยเทคโนโลยีทีเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ทังในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทัวไป โดยการนําเสนอรายงานทังในรู ปแบบทีเป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการผ่านสิ งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทังวิทยานิพนธ์หรื อโครงการค้น คว้าทีสําคัญ
นักศึกษาควรมีทกั ษะอย่างน้อยดังต่อไปนี
(1) สามารถวิเคราะห์ คัดกรองข้อมูลทางคณิ ต ศาสตร์ และสถิติ ขนสู
ั งในการศึก ษา
ค้นคว้าวิจยั
(2) สามารถสรุ ป ปั ญ หาและเสนอแนะวิ ธี ก ารแก้ไ ขผ่า นการบู ร ณาการทางด้า น
วิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องกับแพทย์แผนไทย ทังพืนฐาน พรี คลินิก คลินิก และชุมชน
(3) สามารถสือสารอย่างมีประสิ ทธิภาพด้วยเทคโนโลยีทีเหมาะสมในวงการวิชาชีพ
ชุมชนทัวไป โดย เลือกใช้รูปแบบของสือในการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และ
กลุ่มบุคคล
. กลยุทธ์การสอนทีใช้พฒั นา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ
เน้น ให้ นัก ศึก ษาได้ฝึกทัก ษะการสื อสารระหว่ า งบุ ค คลทังการพูด การฟั ง และการเขี ย น
จัด ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ทีส่ งเสริ มให้นัก ศึกษาได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้าหาข้อมูลทางวิชาการทีก้าวหน้าและในการสือสารทีหลากหลายรู ปแบบและวิธีการ
. กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินผลงานตามกิจกรรมการทําวิจยั หลากหลายวิธี เช่น การสังเกต การใช้แบบประเมิน
เป็ นต้น
. ทักษะพิสัย
. ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะพิสยั
สามารถพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิการวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ภายใต้กรอบปฏิบตั ิของ
ระเบียบวิธีวิจยั และจริ ยธรรมในการทําวิจยั มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ดา้ นแพทย์แผน
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มคอ.2
ไทยประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์พืนฐาน พรี คลินิก กับคลินิกและชุมชน นักศึกษาควรมีทกั ษะ
อย่างน้อยดังต่อไปนี
1. มีทักษะในการใช้หัตถการและเทคโนโลยีทีเกี ยวกับแพทย์แผนไทยประยุกต์มาใช้
พัฒนาองค์ความรู้หรื อนวัตกรรม และมีทกั ษะในการปฎิบตั ิการงานวิจยั ขันสูงทางด้าน
วิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องกับการแพทย์แผนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีทกั ษะในการประยุกต์จริ ยศาสตร์ ไปสู่ จริ ยธรรมใฝ่ รู้ ในการดําเนิ นการวิจยั ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องกับการแพทย์แผนไทย
3. มีทกั ษะในการบูรณาการความรู้ดา้ นแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์ การแพทย์พืนฐาน
พรี คลินิก คลินิก และชุมชน
4. มีความใฝ่ รู้ ติดตามการเปลียนแปลงองค์ความรู้ นวัตกรรม ทางด้านแพทย์แผนไทย
และวิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์อย่างต่ อเนื องเพือนํามาพัฒ นาและเผยแพร่ ค วามรู้ เพือ
ประโยชน์สุขแก่ชุมชน
. กลยุทธ์การสอนทีใช้พฒั นา ด้านทักษะพิสยั
จัดกิจกรรมทีเน้นให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกทักษะในการปฏิบตั ิการงานวิจยั ทางด้านแพทย์แผนไทยและ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทีเกียวข้อง โดยมีอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ดูแล ควบคุม ติดตามนักศึกษา
อย่างใกล้ชิดในการดําเนินการวิจยั ตามระเบียบวิธีวิจยั อย่างมีจริ ยธรรม ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าร่ วม
นําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
. กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ในด้านทักษะพิสยั
มีการประเมินทักษะการปฏิบตั ิการวิจยั ในห้องปฏิบตั ิการ การประเมินผลในการวิเคราะห์โรค
ทางคลินิก การออกแบบงานวิจยั ทางคลินิก การสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์
. แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรี ยนรู้ตามตารางดังมีความหมายต่อไปนี
. คุณธรรม จริยธรรม
1 แสดงออกซึงภาวะผูน้ าํ ในการส่งเสริ มให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรมจริ ยธรรม และ
การจัดการกับความขัดแย้งและปัญหาทีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ืน
2 สามารถวินิจ ฉัยเหตุ การณ์ / ปั ญหาทางด้านคุณ ธรรมจริ ยธรรมวิชาชีพที มีค วามซับซ้อนเชิ ง
วิชาการหรื อวิชาชีพในสถานการณ์ ทีไม่มีข ้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชี พ หรื อไม่มีร ะเบี ยบ
ข้อบังคับเพียงพอ ด้วยความไวต่ อความรู้สึกของผูท้ ี ได้รับผลกระทบ ด้วยความยุติธรรม มี
หลักฐานชัดเจน และตอบสนองปัญหาตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
3 สามารถชีให้เห็นข้อควรทบทวน ข้อแก้ไข ข้อควรพัฒนาของจรรยาบรรณทีใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
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มคอ.2
2. ความรู้
1. มีความเข้าใจในสาระสําคัญอย่างถ่องแท้และลึกซึงในองค์ความรู้ดา้ นแพทย์แผนไทยประยุกต์
2. มีความรู้ทีเป็ นปัจจุบนั (update) ในด้านวิทยาศาสตร์ ทีเกียวข้องกับแพทย์แผนไทยและสามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรื อนวัตกรรมสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทีเป็ นทียอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ
3. สามารถเรี ยนรู้และพัฒนาเทคนิ คการวิจยั เทคโนโลยีทีใช้ในการวิจยั และองค์ความรู้ดา้ นวิทยา
ศาสตร์ทีเกียวข้องกับแพทย์แผนไทย
4. สามารถบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องกับแพทย์แผนไทยทังพืนฐาน พรี คลินิก คลินิก
และชุมชน
. ทักษะทางปัญญา
1 สามารถนําข้อมูลและหลักฐานมาคิดอย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์อย่างเป็ นระบบ
2 สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสังเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านวิทยาศาสตร์ ทีเกียวข้องกับแพทย์
แผนไทย
3 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทาํ การวิจยั และนวัตกรรมที เหมาะสมในการแก้ไข
ปัญหา
4 สามารถออกแบบและดําเนิ นโครงการวิจ ัยเพือพัฒ นาองค์ค วามรู้ ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที
เกียวข้องกับแพทย์แผนไทย
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1 สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ มีความโดดเด่นในการเป็ นผูน้ าํ ทางด้านแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
2 มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มคนอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม
3 มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที ต่อตนเองและสังคม
4 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ความสามารถในการปรับตัว และมีความอดทน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถวิเคราะห์ คัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์และสถิติขนสู
ั งในการศึกษาค้นคว้าวิจยั
2. สามารถสรุ ปปั ญหาและเสนอแนะวิ ธีก ารแก้ไขผ่านการบูร ณาการทางด้านวิทยาศาสตร์ ที
เกียวข้องกับแพทย์แผนไทย ทังพืนฐาน พรี คลินิก คลินิก และชุมชน
3. สามารถสือสารอย่างมีประสิ ทธิภาพด้วยเทคโนโลยีทีเหมาะสมในวงการวิชาชีพ ชุมชนทัวไป
โดยเลือกใช้รูปแบบของสือในการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และ กลุ่มบุคคล
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มคอ.2
6. ทักษะพิสัย
. มีความสามารถในการใช้หตั ถการและเทคโนโลยีทีเกียวกับแพทย์แผนไทยประยุกต์มาใช้พฒั นา
องค์ความรู้หรื อนวัตกรรม และมีทกั ษะในการปฎิบตั ิการงานวิจยั ขันสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ ที
เกียวข้องกับการแพทย์แผนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
2 ประยุกต์จริ ยศาสตร์ไปสู่จริ ยธรรมใฝ่ รู้ในการดําเนินการวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องกับ
การแพทย์แผนไทย
3 มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ดา้ นแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์ การแพทย์พืนฐาน พรี
คลินิก คลินิก และชุมชน
4 มีความใฝ่ รู้ ติดตามการเปลียนแปลงองค์ความรู้ทางด้านแพทย์แผนไทย และวิทยาศาสตร์การ
แพทย์อย่างต่อเนือง และเผยแพร่ ความรู้เพือประโยชน์สุขแก่ชุมชน
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มคอ.2
แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รหัส/ชือรายวิชา

ผท.600 สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 1
ผท.601 สัมมนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 2
ผท.602 หลักการการแพทย์แผนไทย
ผท.603 สมุนไพรไทยและยาพืนบ้าน
ผท.607 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
ผท.608 การจัดการด้านการดูแลสุ ขภาพของการแพทย์แผนไทย
ผท.644 การวิจยั คลินิกแพทย์แผนไทยและจริ ยธรรม
ผท.645 การฝึ กปฏิ บตั ิงานเฉพาะทางด้านแพทย์แผนไทย
ผท.647 การวิจยั เชิ งคุณภาพทางการแพทย์แผนไทย
ผท.648 เวชกรรมแผนไทยประยุกต์
ผท 664 ปั ญหาพิเศษทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ผท.665 การสกัดและการตรวจเอกลักษณ์สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ผท.667 การประเมินผลทางชี วภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ผท.687 การพัฒนาสู ตรตํารับยาสมุนไพร
ผท.688 มาตรฐานสมุนไพร
ผท. วิทยาการเครื องสําอางจากสมุนไพร
ผท.697 การเพาะเลียงเนื อเยือพืชสมุนไพร
ผท. วิทยานิ พนธ์

1 ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

2 ด้ านความรู้

3

3 ด้ านทักษะทาง
ปัญญา
4

1

2

3

4

4 ด้ านทักษะ
5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ 6 ด้ านทักษะพิสัย
ความสัมพันธ์ ระหว่ าง เชิงตัวเลข การสือสาร และ
บุคคลและความรับผิดชอบ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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มคอ.2
หมวดที . หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.
(แก้ไขเพิ มเติมจนถึงปัจจุบนั (ฉบับที ) พ.ศ. ) ดังนี
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็ น ระดับ มีชือและค่าระดับต่อหนึงหน่วยกิตดังต่อไปนี
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหน่วยกิตทีได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตลักษณะวิชาทีนักศึกษาได้ค่าระดับ S
หรื อระดับไม่ตากว่
ํ า B เท่านัน รายวิชาทีนักศึกษาได้ค่าระดับตํากว่า B ไม่ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับ
หรื อรายวิชาเลือก ให้นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลียสําหรับภาคการศึกษานันและค่าระดับเฉลียสะสม
ทุกครังไป
1.3 นักศึกษาทีได้ระดับ U หรื อระดับตํากว่า B ในรายวิชาใดทีเป็ นรายวิชาบังคับในหลักสูตร
จะลงทะเบียนศึกษาซําในรายวิชานันได้อกี เพียง ครัง และครังหลังนีจะต้องได้ค่าระดับ S หรื อระดับ
ไม่ตากว่
ํ า B มิฉะนันจะถูกถอนชือออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาทีได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนัน หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะ
ลงทะเบียนศึกษาซําในรายวิชานันอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอืนแทนก็ได้
นักศึกษาทีได้ค่าระดับไม่ตากว่
ํ า B ในรายวิชาใด ไม่มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษาซําในรายวิชานัน
1.4 การวัดผลการศึกษาสําหรับรายวิชาทีไม่นบั หน่วยกิต ให้แบ่งเป็ น ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน)
และระดับ N (ไม่ผา่ น) โดยไม่มีค่าระดับ
1.5 การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบภาษาต่างประเทศ ให้แบ่งเป็ น ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน)
และระดับ N (ไม่ผา่ น) และไม่นบั หน่วยกิต
1.6 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่วย
กิตทีได้จะไม่นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลีย
1.7 เงือนไขอืนๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.
. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษา
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
มีคณะอนุกรรมการหลักสูตร อาจารย์ทีปรึ กษาทัวไป อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ติดตาม
และให้คาํ แนะนําและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นกั ศึกษา โดยระหว่างทําวิทยานิพนธ์ให้นกั ศึกษา
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มคอ.2
รายงานความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา ตามแบบฟอร์มทีกําหนดลงใน
Portfolio
กรณี ทีนักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา การทวนสอบในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
หลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบหรื องานทีมอบหมายว่าครอบคลุมผลการเรี ยนรู้ตามที
กําหนดในรายละเอียดวิชา และจัดให้นกั ศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ประเมินจากบัณฑิตทีจบ และจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
1) ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร
2) ได้ระดับเฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) (แผนการศึกษาแบบ 2)
3) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในวิชา ผท. และ ผท. (แผนการศึกษาแบบ 1)
4) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ
5) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ทีมหาวิทยาลัยกําหนด
6) ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขันสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ทีคณะแพทยศาสตร์แต่งตัง และนําวิทยานิพนธ์ทีพิมพ์และเย็บเล่มเรี ยบร้อยแล้ว มามอบให้มหาวิทยาลัย
ตามระเบียบ
7) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรื อส่วนหนึง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทีมีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลันกรอง (Peer Review)
ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นทียอมรับในสาขานัน เป็ นวารสารระดับชาติอย่างน้อย เรื อง และระดับ
นานาชาติอย่างน้อย เรื อง
8) ต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขอืนๆ ตามทีคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาํ หนด
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มคอ.2
หมวดที 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
. มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาท
หน้าทีของอาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิ ผลประโยชน์ของอาจารย์
. ส่งเสริ มให้อาจารย์เพิ มพูนความรู้โดยเข้าร่ วมอบรมเพือพัฒนาการสอน การวัดและการ
ประเมินผล การทําวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานทังในและต่างประเทศ
. คณะมีการจัดโครงการฝึ กอบรมอาจารย์ใหม่เรื องบทบาทและหน้าทีของอาจารย์ การจัดการ
เรี ยน การสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน ตลอดจนการประเมินผล มีการ
จัดอบรมเทคนิค วิธีการสอน โดยการใช้สือต่างๆ และมอบเอกสารทีเกียวข้อง เช่น รายละเอียด
หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎ ระเบียบต่างๆ
. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. ส่งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ มพูนความรู้โดยเข้าร่ วมอบรมเพือพัฒนาการสอน อบรมการ
วัดและการประเมินผล อบรมการทําวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนการสอน การศึกษาดูงาน
ประชุม สัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทังในและต่างประเทศ
2. ส่งเสริ มให้อาจารย์ไปประชุม/อบรม/สัมมนาเพือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การจัดทําเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้
. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืนๆ
1. ส่งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู้ใหม่
2. มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา
3. ส่งเสริ มให้อาจารย์เข้าร่ วมการวิจยั การทําผลงานทางวิชาการ การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ การศึกษาต่อยอด และการอบรมระยะสัน
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มคอ.2
หมวดที การประกันคุณภาพหลักสู ตร
. การบริหารหลักสู ตร
1.1 มีคณะอนุกรรมการหลักสูตรทําหน้าทีบริ หารจัดการหลักสูตรประกอบด้วย ผูอ้ าํ นวยการ
บัณฑิตศึกษา อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ ทีเกียวข้อง และนักวิชาการศึกษา การ
บริ หารอยูภ่ ายใต้กาํ กับของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของ คณะแพทยศาสตร์
1.2 มีอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผสู้ อน อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที
ปรึ กษาทัวไป อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ ทีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
แนวทางบริ หารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.
1.3 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับคณะอนุกรรมการ
หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน ติดตามและรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนา
หลักสูตร โดยกระทําทุกปี อย่างต่อเนือง
1.4 มีการประเมินหลักสูตรและนําผลมาพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั สมัยอย่างต่อเนือง
อย่างน้อยทุกๆ ปี
1.5 มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาเพือนําผลไปพัฒนาและปรับปรุ งการสอนรายวิชาต่างๆ
1.6 มีการประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์ โดยการจัดหาอาจารย์ทีปรึ กษาทีมีคุณสมบัติเหมาะสม
มีความสามารถในวิชาเอกนันๆ และกําหนดให้นกั ศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าในการ
ทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ทีปรึ กษา โดยเขียนลงใน Portfolio นับตังแต่ลงทะเบียนทํา
วิทยานิพนธ์
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
นักศึกษาสําเร็ จการศึกษาตาม อาจารย์ทีปรึ กษาทัวไปและอาจารย์ จํานวนนักศึกษาทีสําเร็ จ
หลักสูตรอย่างน้อย %
ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้คาํ ปรึ กษา การศึกษา
แนะนําและติดตามนักศึกษา เพือ
ติดตามความก้าวหน้าและรับทราบ
ปัญหาเพือหาแนวทางแก้ไข
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มคอ.2
. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
. การบริหารงบประมาณ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใช้งบรายได้พิเศษในการบริ หารจัดการเป็ นรายปี งบประมาณ ซึง
ได้รับการจัดสรรเพือปรับปรุ งคุณภาพการสอนและวิจยั ตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะแพทยศาสตร์ มีการจัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายทีชัดเจน มีระบบบัญชีที
เป็ นปัจจุบนั และตรวจสอบได้
. ทรัพยากรการเรียนการสอนทีมีอยู่เดิม
. . สถานทีและอุปกรณ์การสอน
ใช้สถานทีและอุปกรณ์การสอนของคณะแพทยศาสตร์ ศูนย์สุขศาสตร์ และโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และสถาบันอืนๆ
. . ห้ องสมุดและสารสนเทศ
นักศึกษาสามารถใช้บริ การของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และห้องสมุด
นงเยาว์ ชัยเสรี นอกจากนียังมีหอ้ งสมุดมหาวิทยาลัยอืนๆ ทีมีหนังสือ ตํารา หรื อวารสารทางวิชาการ
เกียวข้องกับหลักสูตร ซึงนักศึกษาสามารถใช้บริ การได้
) หนังสือและวารสาร (ทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด ปี งบประมาณ )
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หนังสือ มีจาํ นวนรวมทังหมด ,036, เล่ม
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 ไม่มีการแยกข้อมูลหนังสื อภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
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มคอ.2
) 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
มีกระบวนการจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิ มเติมโดยเสนอเรื องผ่านคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาไปยังคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์
- จัดหาตํารา หนังสือ สิ งพิมพ์ วารสารทังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ และเอกสารอ้างอิงต่างๆ ทีทันสมัยอย่างเพียงพอ
- จัดให้มีอาคารสถานทีทีเอืออํานวยต่อการจัดการเรี ยนการสอนและการวิจยั ได้แก่
ห้องบรรยาย ห้องปฏิบตั ิการ ห้องประชุม/สัมมนา อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
พร้อมทังมีการบํารุ งรักษาทีดี
- จัดให้มีคอมพิวเตอร์ สือการเรี ยนการสอนทีทันสมัย เอืออํานวยต่อการสืบค้น พร้อม
ทัง มีการบํารุ งรักษาทีดี
- จัดให้มีบรรยากาศทีเอือต่อการเรี ยนรู้ ได้แก่ การจัดห้องเรี ยนกลุ่ม และการจัดให้มี
ห้องพักนักศึกษารวม
- จัดให้มีขอ้ มูลเกียวกับทุนการศึกษาและทุนวิจยั
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มคอ.2
. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีกระบวนการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรี ยนการสอนในด้านต่างๆ โดยใช้
ข้อมูลจากแบบประเมินการจัดการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาจากนักศึกษา และข้อมูลจาก
คณาจารย์ผเู้ กียวข้อง
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
มีงบประมาณทีสนับสนุน
ใช้ขอ้ มูลการใช้
ติดตามสรุ ปการใช้
การจัดการศึกษาทีเพียงพอ งบประมาณทีผ่านมา
งบประมาณเทียบงบประมาณ
ประกอบการจัดทํา
ทีตังไว้
งบประมาณปี ถัดไป
. การบริหารคณาจารย์
. การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะ
ต้องมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามทีคณะ สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกําหนด
การกําหนดคุณสมบัติทวไป
ั
1. คุณสมบัติทวไปเป็
ั
นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัติของผูส้ มัคร
เป็ นผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาไม่ตากว่
ํ าระดับปริ ญญาโทในสาขาทีเกียวข้อง โดยต้องได้เกรด
เฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า .2 วุฒิปริ ญญาตรี ตอ้ งได้เกรดเฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า . และไม่มี
เกรด F ในวิชาหลัก จบจากมหาวิทยาลัยทีคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยรับรอง
. การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
1. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร และผูส้ อนจะต้องประชุมร่ วมกันใน
การวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน การประเมินผล และ ให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลรายวิชา
2. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร และผูส้ อนต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพือเตรี ยมไว้สาํ หรับการ
ปรับปรุ งหลักสูตร
3. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร และผูส้ อนต้องปรึ กษาหารื อแนวทางทีจะทําให้บรรลุ
เป้ าหมายตามหลักสูตร

63

มคอ.2
. การแต่งตังคณาจารย์พเิ ศษ
1. คณาจารย์พิเศษต้องมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
โดยอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาเสนอขออนุมตั ิ
การเชิญต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผ่านผูอ้ าํ นวยการบัณฑิตศึกษา
2. คณะแพทยศาสตร์กาํ หนดให้รายวิชาทีเชิญคณาจารย์พิเศษมาบรรยาย สอนปฏิบตั ิการ
และถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้แก่นกั ศึกษา มีสดั ส่วนของอาจารย์พิเศษต่ออาจารย์
ผูส้ อนภายในคณะเป็ น ต่อ
3. คณาจารย์พิเศษต้องมีแผนการสอนตามคําอธิบายรายวิชาทีแต่ละกลุ่มจัดทําไว้ประกอบ
การสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา
. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
. การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าทีทีต้องรับผิดชอบ และมีขนตอน
ั
การคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรก่อนรับเข้าทํางาน ซึงควรมีวุฒิปริ ญญาตรี ทีมี
ความสามารถในการปฎิบตั ิงานตามตําแหน่ง และมีจิตใจรักการบริ การด้านการศึกษา
. การเพิมทักษะความรู้เพือการปฏิบัตงิ าน
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีพฒั นาการเพิ มพูนความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์ในภาระงานที
รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรื อหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือง
โดยการอบรม ศึกษาดูงาน และมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการวิจยั
. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา
. การให้ คาํ ปรึกษาด้ านวิชาการ และอืนๆ แก่นักศึกษา
- มีการแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษาทัวไป ทําหน้าทีการดูแล ให้สนับสนุน ส่งเสริ ม และให้
คําแนะนําด้านการวางแผน การศึกษา ผลการศึกษา และติดตามนักศึกษาตังแต่แรกเข้าจน
สําเร็ จการศึกษา
- มีการจัดกิจกรรมอาจารย์ทีปรึ กษาพบนักศึกษา
- มีการแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือช่วยดูแลและติดตามการทําวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาอีกทางหนึงโดยอาจารย์ทีปรึ กษานัดหมายกับนักศึกษาเพือให้คาํ ปรึ กษา
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มคอ.2
. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
- การอุทธรณ์ของนักศึกษา ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินยั
นักศึกษา พ.ศ.
หมวดที 4
- นักศึกษาสามารถเสนอขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาผ่านผูอ้ าํ นวยการ
บัณฑิตศึกษากรณี ทีนักศึกษามีความสงสัยเกียวกับผลการสอบหรื อผลการประเมินรายวิชาใด
สามารถทีจะยืนคําร้องขอดูผลการสอบหรื อกระดาษคําตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการ
ประเมินของคณะกรรมการสอบหรื ออาจารย์แต่ละรายวิชาได้
. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
1. มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- เพือให้ได้นกั ศึกษาทีมีคุณภาพ และเป็ นไปตามเป้ าหมายทีตังไว้
- เพือปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั สมัย และสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและสังคม
2. มีแผนการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสาขาทีเกียวข้องมาศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอก
เพือเพิ มวุฒิการศึกษา ทําวิทยานิพนธ์ในเรื องทีสนใจหรื อเป็ นปัญหาทีพบในการปฏิบตั ิงาน
อันจะเป็ นการพัฒนาต่อยอดงานเดิม หรื อสร้างนวัตกรรมใหม่ดา้ นแพทย์แผนไทยประยุกต์
3. มีแผนการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพือนํามาปรับปรุ งหลักสูตรให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
4. มีการกําหนดกลุ่มเป้ าหมายของผูส้ นใจเข้ามาศึกษา
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มคอ.2
7. ตัวบ่ งชีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสู ตร
ดัชนีบ่งชีผลการดําเนินงาน
1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ มีส่วน
ร่ วมในการประชุมเพือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. ที
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
และ มคอ. อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. และ มคอ.
ภายใน วัน หลังสิ นสุดภาคการศึกษาทีเปิ ดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. ภายใน วัน หลังสิ นสุดปี การศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ทีกําหนดใน มคอ. และ
มคอ. (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ของรายวิชาที
เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู้ จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานทีรายงานใน มคอ.
ปี ทีแล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อ
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน

ปี ที ปี ที ปี ที ปี ที ปี ที ปี ที ปี ที
1 2 3 4 5 6 7
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มคอ.2
ดัชนีบ่งชีผลการดําเนินงาน
9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึงครัง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ทีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลียไม่นอ้ ยกว่า .
จากคะแนนเต็ม .
12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีมีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลียไม่นอ้ ยกว่า . จากคะแนนเต็ม .

ปี ที ปี ที ปี ที ปี ที ปี ที ปี ที ปี ที
1 2 3 4 5 6 7
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มคอ.2
หมวดที . การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
. การประเมินกลยุทธ์ การสอน
- มีการประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาระหว่างการทําวิจยั วิทยานิพนธ์ โดยการสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษา
เป็ นต้น
- ให้นกั ศึกษาบันทึกปัญหา อุปสรรคในการทําวิจยั ในแต่ละภาคการศึกษาลงใน portfolio
เสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพือปรับปรุ งกลยุทธ์การสอนและทําวิจยั และวาง
แผนพัฒนาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับโครงการวิจยั ของนักศึกษา
. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
- คณะกรรมการหลักสูตรประชุมร่ วมกันเพือกลันกรอง และพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ที
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ทีมีศกั ยภาพ และเหมาะสมกับหัวข้อวิจยั ของนักศึกษาแต่ละราย
- มีการจัดส่งคู่มือบทบาทหน้าทีของอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่อาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ทุกท่าน เพือให้ทราบรู ปแบบและแนวทางในการให้คาํ ปรึ กษาวิทยานิพนธ์แก่
นักศึกษา
- ให้นกั ศึกษาบันทึกข้อมูลการทําวิจยั ลงใน portfolio ทุกภาคการศึกษา และคณะ กรรมการ
หลักสูตรและอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์นาํ ข้อมูลทีได้รับมาวางแผนพัฒนากลยุทธ์การ
สอนและการทําวิจยั ต่อไป
. 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 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขา/
สาขาวิชาเดียวกัน อย่างน้อย คน
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. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
1. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนและการทําวิจยั
จากสรุ ปรายงานของคณะอนุกรรมการหลักสูตรเมือสิ นภาคการศึกษา และทํารายงานผลการ
ดําเนินการรายวิชาเสนอผูอ้ าํ นวยการบัณฑิตศึกษา
2. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีในหมวดที ข้อ จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน
3. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/ประธานอนุคณะกรรมการหลักสูตร สรุ ปผลการดําเนินการงาน
หลักสูตรประจําปี โดยรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอนและการทําวิจยั
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและสิ งสนับสนุนการ
เรี ยนการสอน รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิของนักศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําปี เสนอ
ผูอ้ าํ นวยการบัณฑิตศึกษา
4. จัดประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนและสรุ ปผลการดําเนินงานหลักสูตร
ปัญหาของการบริ หารหลักสูตรในภาพรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือวางแผนปรับปรุ งการดําเนินงาน
สําหรับ ใช้ในปี การศึกษาต่อไป และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษา
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ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง ปี ) ของอาจารย์ประจําหลักสู ตรและอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบ หลักสู ตร

รายชือ
ศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงสมบูรณ์
เกียรตินนั ทน์

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
1. สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ อรุ ณพร อิฐรัตน์ และคณะ.
การศึกษาสมุนไพรในการรักษาโรค เอดส์เพือพัฒนา
เป็ นยาอุตสาหกรรมโครงการสารสกัดสมุนไพรผสม
ชนิด ชนิด ชนิด และ ชนิดทีมีฤทธิ ต้าน HIV.
รายงานการวิจยั คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 2550 (อยูร่ ะหว่างการจด
สิ ทธิบตั ร)
2. สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ อรุ ณพร อิฐรัตน์ และคณะ.
การศึกษาสมุนไพรในการรักษาโรคเอดส์เพือพัฒนา
เป็ นยาอุตสาหกรรมโครงการสารสกัดสมุนไพรผสม
ชนิด ชนิด ชนิด และ ชนิดทีมีฤทธิ ต้าน HIV.
รายงานการวิจยั คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 2550 (อยู่
ระหว่างการจดสิ ทธิบตั ร)
3. ปราณี นันทศรี , โสภิต ธรรมอารี , ทัศนีย,์ สมบูรณ์
เกียรตินันทน์ . ผลของนําผลยอหมักชนิดเข้มข้น ต่อ
การระงับปวดความเป็ นพิษเฉี ยบพลันและโมโน
นิวเคลียร์ เซลล์. ธรรมศาสตร์ เวชสาร ปี ที ฉบับที
ม.ค.-มี.ค. . -17.
4. ปุณยนุช อมรดลใจ, สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ , นันทิยา
สมภาร. การศึกษาความปลอดภัยของยาเม็ดจากสาร
สกัดตํารับเบญจกูลในอาสาสมัครปรกติ.
ธรรมศาสตร์ เวชสาร ปี ที ฉบับที เม.ย.-มิ.ย.
2554. 195-202.
5. จิตพิสุทธิ จันทร์ ทองอ่อน, สมบูรณ์ เกียรติ
นันทน์ และอรุ ณพร อิฐรัตน์. การศึกษาฤทธิ
ทางชีวภาพของสมุนไพรไทยทีใช้รักษาผูป้ ่ วยเอดส์.
จุลสาร”บ้านแผนไทย” ฉบับการประชุมวิชาการคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี
2555 (Pre congress 10-11 กรกฎาคม )
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6. เรี ยมศิริ สุ โนภักดิ, เอนก อยูส่ บาย และสมบูรณ์
เกียรตินันทน์ . การศึกษาความปลอดภัยและผลใน
การกระตุน้ ภูมิคมุ ้ กันของการใช้ผลิตภัณฑ์เปล้าตะวัน
ในคนปกติ. จุลสาร”บ้านแผนไทย” ฉบับการประชุม
วิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ประจําปี
(Pre congress 10-11 กรกฎาคม )
7. นันทกานต์ ชินอัครวัฒน์, ชุมพจต์ อมาตยกุล, สมบูรณ์
เกียรตินันทน์ และนวลจันทร์ ใจอารี ย.์ การศึกษา
ประสิ ทธิผลและผลข้างเคียงของสารสกัดรางจืดใน
การลดความเป็ นพิษของเกษตรกรผูไ้ ด้รับสัมผัสสาร
กําจัดแมลงกลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟตและคาร์ บาเมท
(การทดลองทางคลินิกระยะที ) จุลสาร”บ้านแผน
ไทย” ฉบับการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี
(Pre
congress 10-11 กรกฎาคม )

รองศาสตราจารย์ ดร.อรุ ณพร อิฐรัตน์

(ผลงานย้ อนหลัง ปี )
ตํารา
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 Research. Singpost India 2007
ผลงานตีพิมพ์
1. Chumsri P., Sirichote A. and Itharat A. Studies
on the optimum conditions for the extraction and
concentration of roselle (Hibiscus sabdariffa Linn.)
extract. SongklanakarinJ.Sci.Technol. 2008; 30
(Suppl.I) April: 133-139.
2. 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.
.557-551:(8-Apr 2008;67(7 .Chromatographia
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3. Tewtrakul S., Itharat A., Thammaratwasik P. and
Ooraikul B. Anti-allergic and anti- microbial
Activities of some Thai crops. Songklanakarin
.473-Aug.: 467-Jul. (4) 30 ;2008 .J.Sci.Technol
4. Wisetmuen E., Pannangpetch P., Kongyingyoes B.
Kukongviriyapan U. and ItharatA.Antidiabetic
Effect of Ethanolic Extract of Roselle (Hibiscus
sabdariffa) in Chronic Streptozotocin-Induced
Diabetic Rats. Thai J Pharmacol 2008; Vol 29,
No.1 Jan-Apr 69-73.
5. 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 Agr Food
Chem. Dec 9 2009;57(23):11234-11241.
6. Yosaph N., Pannangpetch P., Naowaboot J.,
Kongyingyoes B. and Itharat A. Roselle Extract
Enhances Glucose Uptake of Fat Cells Isolated
from High Fructose and Fat-Diet Rats. Thai J
Pharmacol2009; Vol.31 No..133-1:130
7. Dechayont B., Sukkan B., Sakpakdeejaroen I.,
Itharat A. Study on cytotoxic and antioxidant
activities of Pseuderathemum platiferum. Thai J
Pharmacol 2010; 32(:(150-53.
8. 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-kappa B and ERK1/2 Activation.
J Cell Biochem. Apr 1 2010;109(5):1057-1063.
9. Itharat A. Comparative biological activities of
five Thai medicinal plants called Hua-Khao-Yen
.Thai J Pharmacol 2010; 32 : 1327-331.
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10. Itharat A., Sakpakdeejaroen I. Determination of
Cytotoxic Compounds of Thai Traditional
Medicine Called Benjakul Using HPLC. Journal
of The Medical Association of Thailand.
December 2010; 93(Suppl.7): 198-203.
11. Jaiaree N., Itharat A. Cytotoxic and antioxidant
activities of the ethanolic extract from Dioscorea
birmanica prain & burkill. Thai J Pharmacol 2010;
32(:(172-75.
12. Jaiaree N., Itharat A., Kumapava K. Cytotoxic
Saponin against Lung Cancer Cells from
Dioscorea birmanica Prain&Burkill. Journal of
The Medical Association of Thailand. December
2010; 93(Suppl.7): 192-197.
13. Kittisrisopit S., Parnthong S., Itharat A.
Antiinflammatory and antimicrobial activities of
Thai plant extracts for hemorrhoid treatment .Thai
J Pharmacol 2010; 32(:(1119-121.
14. Kondo S., Sattaponpan C., Phongpaichit S., Srijan
A., Itharat A. Antibacterial Activity of Thai
Medicinal Plants Pikutbenjakul. Journal of The
Medical Association of Thailand. December 2010;
93(Suppl.7): 131-135.
15. Mahavorasirikul W, Viyanant V, Chaijaroenkul
W, Itharat A, Na-Bangchang K. Cytotoxic
activity of Thai medicinal plants against human
cholangiocarcinoma,
laryngeal
and
hepatocarcinoma
cells
in
vitro.
BmcComplemAltern M. Sep 28 2010;10:55-62.
16. Makchuchit S., Itharat A. Nitric oxide inhibitory
activity of Thai medicine plants called Kod-TungHa. Thai J Pharmacol 2010; 32(:(1188-191.
17. Makchuchit S., Itharat A., Tewtrakul S.
Antioxidant and Nitric Oxide Inhibition Activities
of Thai Medicinal Plants. Journal of The Medical
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19. Pinsuwan S., Amnuaikit T., Ungphaiboon S.,
Itharat A. Liposome-Containing Hibicus
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of The Medical Association of Thailand.
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Cytotoxic effects of the ethanolic extract from
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เซลล์มะเร็ งและฤทธิต้านอนุมูลอิสระของสมุนพร
ไทยในตํารับยาเบญจโลกวิเชียร.
วารสาร
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. ,
(ฉบับเสริ ม) พ.ค.-ส.ค. . หน้า .
15. ศรีโสภา เรืองหนู , อรุ ณพร อิฐรัตน์, ฉัตรชัย
วัฒนาภิรมย์สกุล และโกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์.
การศึกษาฤทธิต้านอนุมูลอิสระและฤทธิความเป็ น
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มคอ.2
รายชือ

ผลงานทางวิชาการ

16.

17.

18.

19.

พิษต่อเซลล์ของตํารับตรี ผลา. การประชุมวิชาการ
ประจําปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พืนบ้าน
ไทย และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั งที 5, 35 กันยายน 2551. นนทบุรี, ประเทศไทย. (Oral
presentation)
ทรงวิทย์ ประมาคะเต, ศรีโสภา เรืองหนู และอรุ ณ
พร อิฐรัตน์. การศึกษาฤทธิต้านอนุมูลอิสระ และ
การตังตํารับครี มมะเขือเทศและมะขามป้ อม
สําหรับบํารุ งผิวหน้า. การประชุมวิชาการประจําปี
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พืนบ้านไทย และ
การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั งที 5, 3-5
กันยายน 2551. นนทบุรี, ประเทศไทย. (Poster
presentation)
Ruangnoo, S., Itharat. A, Watanapiromsakul C
and Pattanapanyasat K. Antioxidant and
Cytotoxic Activities of Triphala Formula. TU
Research Forum 12-13 November 2008.
Thammasat University, Thailand. (Poster
presentation)
Pramakate, K., Ruangnoo, S. and Itharat, A.
Study on antioxidant activity and facial cream
formulation from tomato and emblica extracts.
TU Research Forum 12-13 November 2008.
Thammasat University, Thailand. (Poster
presentation)
Ruangnoo S., Watanapiromsakul C,
Pattanapanyasat K and Itharat. A Cytotoxicity
and antioxidant activities of Triphala formula.
The 1st International Conference on Natural
Product for Health and Beauty 17-21 October
2005. Mahasarakam University, Thailand.
(Poster presentation)
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มคอ.2
ภาคผนวก 2 ภาระงานของอาจารย์ประจําหลักสู ตร
ลําดับ

รายนามอาจารย์

ภาระงานสอนก่อนเปิ ดหลักสู ตร
(ชัวโมง:สั ปดาห์ )

ป. ตรี

1.
2.
3.
4.
5.

ศ.พิเศษ พญ.สมบูรณ์ เกียรตินนั ทน์
รศ.ดร.อรุ ณพร อิฐรัตน์
อ.ดร.นวลจันทร์ ใจอารี ย ์
ผศ.ดร.กุสุมา ศรี ยากูล
อ.ดร.ศรี โสภา เรื องหนู

7.2
12
3.5
3.5
-

ประกาศฯ
บัณฑิต

ป.โทป.เอก
9.7
11.6
2
2
-

แพทย์
ประจํา
บ้าน

ภาระงานสอนภายหลังเปิ ดหลักสู ตร
(ชัวโมง:สั ปดาห์ )

รวม

ป. ตรี

16.9
23.6
5.5
5.5

7.2
12
4
4
4

ประกาศฯ
บัณฑิต

ป.โทป.เอก
9.7
11.6
6
6
6

แพทย์
ประจํา
บ้าน

ภาระงานทีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ / การ
ค้นคว้ าอิสระก่อน
ปรับปรุ งหลักสู ตร
(จํานวนนักศึกษา)
รวม

วิทยานิพนธ์

16.9
23.6
10
10
10

5
5
2
2
1

การ
ค้นคว้า
อิสระ

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

การ
ค้นคว้า
อิสระ

5
5
4
3
3
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มคอ.2
ภาคผนวก 3 แนบสําเนาเอกสารต่อไปนี
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสําหรับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการวิทยานิพนธ์ พ.ศ.
พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที ) พ.ศ. และ (ฉบับที ) พ.ศ.
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ.
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